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Încrede-te în Domnul!
“Încrede-te în Domnul din toată inima ta
şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale,
şi El îţi va netezi cărările.”
Proverbe 3:5-6
Suntem la un nou început de an şcolar. Fiecare dintre cei implicați în procesul educațional avem propriile frământări şi întrebări. Elevii, de asemenea, păşesc cu teamă sau curiozitate spre noi orizonturi. Ce ne va
oferi acest an şcolar, tuturor, vom descoperi împreună, încrezători în Dumnezeu.
Aşa a trecut un sfert de veac de la deschiderea liceului, conduşi de un Dumnezeu care a fost călăuza
şi stânca noastră şi, fără de care, asemeni omului lui Dumnezeu de altă dată, nu vrem să mergem mai departe.
Suntem noi gata să acceptăm că avem nevoie de călăuzire divină în toate „căile” noastre? Provocarea autorului în
versetul citat este ca noi să o facem din toată inima, cu toată convingerea, ştiind că există Cineva care cunoaşte
totul despre noi şi poate aduce înfăptuire planurilor noastre, după voia Sa.
Provocările profesorului creștin din zilele noastre sunt de o complexitate imensă. În raport cu
Dumnezeu, cât și cu semenii, fie aceştia elevi sau colegi, trebuie să acceptăm, că fiecare faptă sau vorbă implică
un devotament profund față de valorile promovate de Hristos. Înţeleptul Solomon, inspirat, insistă să ne amintească: “nu te bizui pe înţelepciunea ta”. Acest sfat pare prea mult într-o lume în care oamenii au impresia că le
ştiu pe toate. Cred că tocmai în aceasta constă paradigma, să recunoaştem şi să acceptăm că numai cu ajutorului
providenţial al Lui Dumnezeu avem parte de reuşită.
Urmează alţi ani, în care trebuie să-i învăţăm, aşadar, pe elevii noştri despre dragostea şi poruncile Lui
Dumnezeu, în cadrul fiecărui obiect de studiu. Consider că rolul dascălului creştin este deosebit de important,
înţelegând că fiecare copil este:
-un purtător al pecetei “chipului” Lui Dumezeu,“o făptură aşa de minunată”;
-este creaţia şi proprietatea lui Dumnezeu, cu o valoare veşnică;
-un maximum de potenţial ascuns;
-o fiinţă dăruită nouă temporar, în isprăvnicie;
Ce putem face pentru a ne ajuta elevii în complexitatea și dimensiunea cantităților uriașe de informații, care îi destabilizează şi îi duce în confuzie? Doar perseverând noi înșine în cunoaştere, în credinţă și credincioșie, vom putea face ceva pentru aducerea lor sub lumina călăuzitoare şi dătătoare de viaţă. Ne stă înainte
un nou an şcolar, în care putem să clădim fundamente sănătoase, să fim pregătiţi să acordăm din timpul nostru
acestor “micuţi”, să le oferim atenţia noastră, să ne concentrăm asupra problemelor cu care se confruntă, să-i
ajutăm să meargă mai departe când se vor poticni în drumul lor.
Fie ca împreună, dascăli, elevi, părinți şi comunitate, să ne unim eforturile în folosul celor ce sunt
pe drumul cunoaşterii, al descoperirilor şi formării personalității. Poetul Traian Dorz surprinde foarte frumos
importanţa investirii în educaţia copiilor, în versurile de mai jos:

Avem copii şi-i creştem după vrere,
Avem elevi şi-i învăţăm ce vrem,
Avem o turmă-n grijă şi-n veghere,
Şi-ntreaga ei răspundere avem.

Căci ei vor fi, în lume şi-n viaţă,
Aşa cum noi le-am spus şi arătat,
Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă
Şi-un lung popor e-acum de noi format.

Ne rugăm ca Dumnezeu Tatăl să ne dea viziune, înțelepciune, călăuzire și putere de înfăptuire.
Fiţi binecuvântaţi!
									Prof. Iosif Curta,
								
Director L.T. B. Emanuel

ŞI FIŢI RECUNOSCĂTORI
Începe cel de-al 25-lea an şcolar din istoria Liceului Teologic Baptist Emanuel din Oradea.
Este un moment aniversar şi în acelaşi timp şi un moment al amintirilor. Îmi aduc aminte de
începuturile modeste ale şcolii, în nişte săli micuţe şi inadecvate la sediul Comunităţii Baptiste
Oradea, în apropiere de celebrul Colegiu Gojdu. Într-adevăr, Dumnezeu „nu dispreţuieşte începuturile slabe,” dimpotrivă Dumnezeu binecuvintează aceste începuturi şi o şcoală cu începuturi atât
de modeste, aleargă umăr la umăr cu vecina ei de la începuturi în competiţia academică a liceelor
bihorene.
Liceul Teologic Baptist Emanuel a fost un vis devenit realitate, alături de alte vise, a fost ca
o descătuşare după ani lungi şi grei de comunism şi ateism. După ani de aşteptare, în sfârşit, după
căderea comunismului în Decembrie 1989, a venit vremea să construim noua clădire a bisericii.
S-a aprobat locul unde urma să se toarne stâlpii uriaşi de beton şi a fost încastrat în beton un
document pentru viitor. Era 8 Mai 1991. Nu am realizat atunci ci abia mai târziu, că în ziua aceea
se împlineau exact 70 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist din România (8 Mai 1921). În
26 Februarie 1995 a avut loc într-un cadru festiv sfinţirea noii clădiri de biserică, cunoscută ca şi
Biserica Creştină Baptistă Emanuel, un complex format din trei corpuri; cel administrativ, sanctuarul şi corpul educaţional. Clădirea şcolii a fost dată în folosinţă cu un an înainte de finalizarea
construcţiei, arătând astfel accentul deosebit pus de Biserica Emanuel pe educaţie.
Într-o vizită pe care am făcut-o în SUA după terminarea construcţiei bisericii, am avut o
întâlnire cu unul din oamenii care ne-au sprijinit în acest proiect. La un moment dat acesta mi-a
pus următoarea întrebare: „Peter, care-i visul vostru acum după terminarea construcţiei?” I-am
răspuns: ,,Jimmy, visul nostru este să dezvoltăm proiectul cu educaţia. Visul nostru este să avem
de la clasa I la clasa a XII-a, dar în clădirea existentă nu putem dezvolta şcoala.’’ Mi-a spus simplu:
„Faceţi un proiect şi arătaţi-mi-l.” Am făcut un proiect pe zona Simion Bărnuţiu unde este clădirea
veche a bisericii, i l-am arătat, a fost de acord cu el şi mi-a spus să demarăm lucrările. Lângă clădirea şcolii era un teren viran pe care urma să se construiască un bloc. Ne-am interesat la Primărie
şi ni s-a spus să facem o cerere de solicitare a terenului resprectiv în vederea construcţiei unei noi
şcoli. Cînd s-a supus votului Consiliului Municipal solicitarea Bisericii Emanuel, întreg consiliul a
votat în favoarea noastră. Aşa a fost ridicat corpul de clădire „Thomas”, care este construcţia nouă
a şcolii, majoritatea banilor necesari fiind asiguraţi de familia Thomas. Ultimele lucrări legate
de şcoală sunt cele legate de proiectul de extindere a sălilor de clasă din clădirea „veche” a şcolii.
Atunci când s-a construit corpul de şcoală, se preconiza ca în sălile de clasă să fie circa 20 de elevi
şi de aceea s-au făcut săli mici, care au devenit improprii pentru clase de peste 30 de elevi, aşa că, în
această vară, cu ajutorul Domnului şi a unor fraţi inimoşi din şcoală şi biserică, s-au extins sălile de
clasă şi s-au făcut noi coridoare.
Pentru tot ce ne-a dat, pentru multele binecuvântări pe care le-a revărsat asupra şcolii, Îi
mulţumim din toată inima lui Dumnezeu. Lui îi datorăm totul. El a schimbat un regim totalitar şi
ateu şi a adus vremuri de libertate pentru înfiinţarea şcolilor creştine. El ne-a adus în cale oameni
minunaţi care au sprijinit material realizarea celor două clădiri ale şcolii. Îi suntem mulţumitori lui
Dumnezeu şi suntem mulţumitori acelor prieteni deosebiţi. Dumnezeu ne porunceşte: „Fiţi recunoscători,” recunoscători lui Dumnezeu şi recunoscători acelor oameni. Pentru tot ce au făcut acei
oameni avem datoria să aplicăm învăţătura apostolului Pavel din 2 Corinteni 9:12-14:
-să-I aducem mulţumiri lui Dumnezeu şi să-L slăvim pe Dumnezeu,
-să ne rugăm pentru cei care ne-au ajutat şi să-i iubim din inimă.
Să nu uităm să facem lucrul acesta!
							
Fr. Petru Vidu,
Pastor Biserica Creştină Baptistă Emanuel

MAI BUN și MAI BINE
”Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat.”
								Eclesiastul 7:8
A început școala! Unii au parte de clase noi, alții au parte de colegi noi sau dascăli noi. S-a
conturat și o uniformă nouă. Manualele sunt mai mult sau mai puțin noi. E, cum se spune, ”un început nou,” așa că vă invit să cugetați la cuvintele de mai sus ale lui Solomon din Eclesiastul 7:8. Nu
am ales capitolul 7 cu versetul 8 pentru că aș dori să rămâneți la note de 7 și de 8! Dacă aș fi avut
astfel de mesaje ascunse și ”cifrate” care să sugere notele spre care să țintiți, pentru o țintă de zece
ar fi trebuit să vă îndrept privirile spre aceeași carte, dar la capitolul 10 (zece) cu versetul 10 (zece)
unde spune atât de potrivit: ” Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești
puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune.” Și, dacă doriți să ajungeți la 10 (zece), e bine
să ascultați de aceste cuvinte !
La acest început de an școlar vă invit să priviți la textul ales, să cugetați la cele două grade
de comparație afirmate și să le acceptați ca o provocare: ”mai bun…decât” și ”mai bine…decât.”
MAI BUN
”Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui”
Cum priviți la serbarea de sfârșit a acestui an școlar? Cum priviți la serbarea de absolvire a
acestei școli sau ciclu de învățământ? Doar ca la o trecere spre o altă școală sau o altă etapă a vieții
la care vă doriți să ajungeți ”cu orice preț?” Va fi, însă, sfârșitul – anului școlar, al ciclului școlar de
pregătire sau al absolvirii acestei școli – mai bun ca începutul?
Sfârșitul este mai bun când începutul este bun. Nu spune textul că ajunge cineva la un sfârșit bun
începând rău. Nu e o comparație între rău și bun, ci între bun și mai bun! Așadar, sunteți chemați,
mai întâi, la un început bun. Asta înseamnă să porniți în acest an nou școlar cu o atitudine bună, cu
decizii bune, cu ținte de atins bune, cu rezoluții bune și convingeri bune. Dacă începeți bine, sunt
șanse mari să sfârșiți mai bine!
Unii veți zice: ”Și, dacă am început rău?” Dumnezeu este singurul care îți poate îndrepta
calea vieții. Saul din Tars a început rău, ca prigonitor al bisericii și criminal. Pe drumul Damascului
– și al vieții sale – Domnul Isus i-a apărut în cale și l-a oprit. Saul a fost gata să întrebe ”Cine ești,
Doamne?” și ”Ce vrei să fac?” (Faptele Apostolilor 9). De acolo viața lui s-a schimbat și a avut parte
de un sfârșit glorios. Așa că poți spune, dacă ești unul sau una care a început rău: ”Cercetează-mă,
Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale
rea și du-mă pe calea veșniciei!” (Psalmul 139.23-24)
Sfârșitul este mai bun când mijloacele de atingere a finalului sunt bune. Dacă ați pornit
bine cu intenția de a sfârși mai bine, nu puteți merge spre ”mai bine” oricum. E ca la competițiile
sportive, unde cine încalcă regulamentul și speră să obțină ceva mai bun la sfârșit, pe orice cale, se
înșală și este descalificat. Apostolul Pavel o spune răspicat ”Cine se luptă la jocuri nu este încununat
dacă nu s-a luptat după rânduieli.” (2 Timotei 2.5).
Sfârșitul este mai bun când rezultatele din viața voastră sunt mai bune. Școala aceasta
țintește spre formarea voastră spirituală și intelectuală, de caracter și de comportament.
Când rezultatele în toate aceste domenii sunt mai bune, și sfârșitul este mai bun.

MAI BINE
”mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat”
Ce fel de prieteni vă faceți? Buni la suflet sau aroganți și plini de ei? Rețineți ceea ce spune
proverbul românesc: ”Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești” și prevenirea Scripturii
”Prieteniile rele strică obiceiurile bune.” (1 Corinteni 15.33) Dar, cum știe cineva că o prietenie
este rea? Simplu, îi strică obiceiurile bune. Prietenia cu aceia și acelea care nu te încurajează la
practici bune sunt rele! Așa că mai bine să vă faceți prieteni buni la suflet! Cei buni la suflet vă vor
încuraja la învățătură, la rugăciune, la citirea Scripturilor, la părtășia sfinților, la slujirea în Biserica
locală, la comportament frumos și demn în școală și în afară, la o relație respectuoasă cu cei din
preajmă și, de bună seamă, cu cei din familie și din Biserică.
Cum vreți să fiți? Buni la suflet sau aroganți și plini de voi? Vei fi cu sufletul sensibil la
cercetarea Duhului Sfânt care vrea să te învețe și care vrea să dăltuiască în tine caracterul Domnului Isus? Din nou, Scriptura spune ”…nu uita învățăturile mele și păstrează în inimă ta sfaturile
mele! Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și-ți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească
bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din
toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi
cărările. Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul și abate-te de la rău!” (Proverbe 3.1-7).
La Jocurile Olimpice din Mexic, 1968, s-a întâmplat un fapt uluitor. Ceremonia de încheiere tocmai se terminase. Spectatorii și participanții își adunau lucrurile să părăsească sta¬dionul,
când o voce în megafoane a anunțat publicul să ia loc. De pe o arteră principală se îndrepta spre
sta¬dion un cortegiu însoțit de motoci¬cletele polițiștilor. Cineva se deplasa epuizat către stadion.
Publicul a fost anunțat că un ultim participant la maraton va intra în stadion și va face turul final
spre linia de sosire. Publicul părea să nu mai înțeleagă nimic. Ultimul participant la mara¬ton
sosise cu câteva ore în urmă. Medaliile fuseseră deja oferite. Ce 1-a făcut să întârzie atât?
John Stephen Akhwari din Tanzania a intrat pe stadion și se vedea în lumina reflectoarelor că e plin de sânge. La începutul cursei a căzut și s-a lovit cumplit la cap și la genunchi. De abia
s-a mai pus pe picioare să alerge. Asta 1-a făcut să rămână în urma celorlalți cu 40 de km. Când în
megafoane organizato¬rii au spus ce s-a întâmplat, publicul 1-a primit pe alergător cu încurajări
incredibile și ovații. Nici câștigătorul maratonului nu fusese primit cu mai multe aplauze. Stephen
Akhwari a trecut linia de sosire și s-a prăbușit în brațele personalului medical care 1-a dus la spital.
In ziua următoare Akhwari a răspuns întrebărilor jurnaliștilor curioși. Întrebarea răscolitoare a fost: „De ce, după ce ai suferit asemenea răni, nu ai abandonat cursa și ai mai continuat să
alergi? Ce te-a determi¬nat să alergi până la capăt când era clar că nu mai aveai de câștigat nimic?”
John Stephen Akhwari a răspuns: „Țara mea nu m-a trimis peste mări și țări doar ca să iau star¬tul
într-o alergare. M-au trimis aici, la o distanță de 11 000 de km de casă, ca să închei cursa.”
Ați venit în această școală să fiți mai buni și să sfârșiți mai bine de cum ați început! Cu
acest scop v-au trimis aici cei de acasă. Nu abandonați! Nu coborâți ștacheta! Faceți din acest text
biblic mottoul acestui an școlar și țintiți spre asta în ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care
vă poate da și voința și înfăptuirea!
						
									Fr. Doru Hnatiuc,
Pastor Biserica Creştină Baptistă Emanuel

Crâmpeie de istorie

Motto : „ tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi” (Isaia 25:12)
În 1973 Liceul Teologic Baptist „Emanuel” din Oradea nu exista. Începând cu acest an
însă, conceptul de şcoală creştină era prezent mereu în rugăciunile pastorului Liviu Olah. Fratele
Liviu (aşa cum îi spuneam noi, fără să menţionăm vreun alt titlu sau funcţie, potrivit cu cerinţele
lui exprese în această privinţă) ne învăţa să îndrăznim să cerem prin rugăciune lucruri mari de la
Dumnezeu bazându-ne pe promisiunile clare din Sfânta Scriptura. „Şcoala creştină” a fost trecută
rapid pe listele de rugăciune a zeci şi sute de membri ai Bisericii Creştine Baptiste nr 2 din Oradea.
Recunosc că multora dintre noi „şcoala creştină” ni se părea un vis prea frumos ca să fie şi adevărat.
15 sept 1975 a fost ziua în care am stat pe genunchi mai mult decât de obicei. Era prima
zi de şcoală în care mă găseam, ca profesor, „în afara şcolii” ca urmare a alegerii făcute între credinţa mea şi şcoală. Dacă aş fi ales şcoala şi compromisul de-a ascunde identitatea mea în Hristos,
viaţa mea de credinţă s-ar fi prăbuşit. Rugăciunea mea din ziua aceea pentru şcoli creştine în
România a fost mai fierbinte şi mai insistentă decât înainte.
Decembrie 1989. Trecuseră 17 ani de rugăciune a Bisericii Baptiste nr 2 din Oradea pentru libertate şi şcoli creştine (lista mai cuprindea şi radio creştin, predarea religiei în şcoli precum
şi alte lucruri „utopice” pentru care am fost numiţi de autorităţi fanatici). În contextul căderii
regimurile comuniste pe capete, a căzut şi cel din ţara noastră. În zilele „revoluţiei din Decembrie”
am promis lui Dumnezeu că, dacă ne scapă de regimul comunist, renunţ, pentru a doua oara în
viaţă, la profesia mea, de programator, ca să pot lucra cu „normă întreagă” pentru Biserica Lui.
15 sept 1990. Decizia de înfiinţare a Seminarului liceal baptist din Oradea a fost adusă
de la Ministerul Educaţiei de profesorii Goian Traian si Bunta Florian, ultimul devenind primul
director al şcolii. În acea zi am primit un telefon de la păstorii Bisericii Baptiste „Emanuel” prin
care îmi cereau insistent să devin profesor şi director – adjunct al „şcolii creştine” înfiinţată de
Biserica Emanuel. La acea dată eram păstor la Bisericile din Aleşd şi Peştiş şi pot spune că îmi
iubeam bisericile şi simţeam că şi ele mă iubesc. Era criză mare de păstori în toată ţara. Telefonul
respectiv n-a găsit ecou în inima mea, rece şi ruptă de învăţământ mai bine de 15 ani, aşa că mi s-a
dat un timp de gândire de trei zile. În acele zile mi-am amintit de rugăcinile Bisericii timp de 17
ani, mi-am amintit de rugăciunile mele, mai ales de cele din 15 sept 1975. Am înţeles că dacă m-am
rugat pentru un lucru n-am voie să blochez, prin neimplicare, realizarea lucrului respectiv. Mai
multi profesori creştini, din Biserica Emanuel, şi-au lăsat slujbele pentru a lucra cu norma întreagă
în „şcoala creştină”. Mai multe despre primii profesori şi elevi, cu voia Celui de Sus, în curând.
Când a început şcoala? În sept 1990? În 1973? Eu cred că un lucru începe să existe din
momentul când începem să ne rugăm pentru el. Restul, aşa cum zice Isaia în motto, Dumnezeu le
face pentru noi. Binecuvântat să fie El pentru toate!
							

pastor LTBE Florin Negrut

				

Editorial

Reflexul celui care citește este să își pună întrebări. Este o
modalitate directă, simplă și suficient de incomodă pentru a porni roțile
rațiunii în călătoria spre răspunsurile de care are nevoie. Școala este una dintre etapele
necesare rafinării procesului interogativ, prin intermediul materiilor studiate. Cumulul
corect de informații va facilita accesul la înțelegerea tot mai profundă a propriei persoane,
dar și a societății, în multele și variatele sale forme. Una dintre materiile de care m-am
atașat și pe care nu pot să nu o folosesc este istoria. Noi trăim într-o epocă caracterizată de
o serie de valori, mai mult sau mai puțin morale, dar care sunt rezultatul unor decizii luate
în trecut, atât de cei care încă ne sunt contemporani, cât și de cei care ne sunt predecesori.
De ce istorie? (iată reflexul despre care vă scriam mai sus) Pentru că istoria ajută
la conturarea identității personale, dar și a identității comunitare. Cu cât cunoaștem mai
bine ce au făcut cei dinaintea noastră, cu atât vom putea lua decizii mai bune pentru a ne
îmbunătăți propria noastră viață, dar și a celor care vor veni după noi. De modul în care
vă formați acum va depinde viitorul copiilor mei, dar și viitorul copiilor voștri.
De ce o revistă? (din nou același reflex) Pentru că este un coagulant al diferitelor
idei și păreri care ne fac pe noi în legătură cu noi înşine şi apoi şi cu alții. Nu este o soluție
la toate problemele, dar contribuie semnificativ la crearea, rafinarea, corectarea și rezidirea
identității noastre ca foști, actuali și viitori elevi ai acestui liceu. Fie că ne place, fie că nu,
dacă sunteți elevi acum, înseamnă că aveți un rost, un scop, o lucrare, atât pentru voi, cât
și pentru cei care vor veni după voi. Scrieți în așa fel încât cei care vor veni în școală să
aibă revista ca un reper, să o citească pentru a învăța, pentru a se identifica, pentru a fi
motivați. Frații și surorile mai mari decât noi ne sunt model.
De ce să contribuim la revistă? Cel mai direct răspuns: pentru că se merită. Nu
vom putea spune niciodată: suntem ACEȘTIA (după care să ne enumerăm caracteristicile) dacă nu simțim toți pentru un scop comun, care acum, pentru voi, este să învățați ca
să vă vedeți mai bine propriile neajunsuri și scăpări, apoi pentru a putea lua decizii mult
mai bine, iar în viitor pentru a putea cinsti eforturile înaintașilor voștri, care s-au străduit
să vă ofere un viitor mai bun (cât au reușit rămâne de văzut), dar și pentru a putea să vă
implicați în mediile decizionale pentru a putea lua decizii sănătoase care să ofere o viață
liniștită copiilor noștri, dar și copiilor voștri. Toate acestea printr-o revistă? Nu, dar revista
va fi unul dintre mijloacele care vor contribui la identitatea voastră ca elevi, la identitatea
școlii și sper că se va constitui ca un mijloc de promovare al calității morale și intelectuale
a elevilor din Liceul Emanuel.
La final o ultimă întrebare: de ce? Pentru că trebuie să facem toate lucrurile ca
pentru Cristos, care S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca noi să putem avea parte
de înțelepciune, dragoste adevărată și o părtășie care să ne ajute să fim o familie, adică
frați și surori în Cristos.
			
Ciprian Simuţ, absolvent al LTB EMANUEL promoţia 2003,
		
fostul nostru elev fiind şi autorul ultimului număr al Revistei şcolii.

ALUMNI
PREZENT la TRECUT
Isus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veci. Evrei 13:8
În anul şcolar care urmează 2014-2015, Liceul Emanuel împlineşte 25 de ani de existenţă, un
sfert de secol de viaţă. La ceas aniversar, cu toţii împreună, dascăli, părinţi, elevi şi absolvenţi ai acestei şcoli, se cuvine să mulţumim Domnului pentru acest locaş de învăţătură a cărţilor ştiinţei, dar şi a
Scripturilor. Aici învaţă pruncii din familii creştine care s-au rugat pentru această şcoală din vremurile
prigoanei comuniste, iar Dumnezeu, în bunătatea Lui cea mare, a ascultat aceste rugi şi a îngăduit să
existe nu numai liceu dar şi grădiniţă, apoi şcoală primară şi gimnazială.
Liceul Teologic Baptist Emanuel şi-a deschis porţile în septembrie 1990, pentru primele două
clase de elevi- real şi uman, care i-au avut ca diriginţi pe d-nii prof. Florica Fărcaş şi Gheorghe Maior.
Această generaţie a absolvit în 1994, prin urmare, în acest an ei aniversează 20 de ani de la absolvirea
liceului. Şi, ca elevii de acum să îşi poată lua drept reper temporal pentru orientare şi reper moral-creştin pentru urmare, îl amintim pe unul din absolvenţii primei generaţii de elevi:
CORNELIU C. SIMUŢ, în prezent prof. univ. dr. şi rectorul Universităţii Emanuel
Oradea.
Următoarele două generaţii de liceeni, cei ai anilor 1995, 1996,
i-au avut ca diriginţi pe prof. Alexandru Galchiş şi Sergiu Berian.
Prin vechile hârtii rămase ca amintiri din partea elevilor, am găsit
două sonete ale absolvenţilor acelor ani: CARMEN TALABUR, în prezent medic în Olanda şi LAURA
BRADEA, acum prof de matematică la Liceul Baptist din Arad. Ca să înţeleagă generaţia secolului
XXI ce era un sonet şi ce rost avea, era un fel de pagină de facebook pe hârtie tipărită la tipografie (nu
erau imprimante color), care se dădea în mână unei persoane dragi la absolvirea liceului, ca semn de
preţuire (like).
______________________________________________________________________
SONETUL ELEVEI CARMEN TALABUR, PROMOŢIA 1995
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SONETUL ELEVEI LAURA BRADEA, PROMOŢIA 1996.

La un calcul matematic simplu, în douăzeci de ani au absolvit LTBE peste o
mie de elevi, care astăzi sunt oameni împliniţi, cu familie şi carieră, mulţi dintre ei fiind
răspândiţi pe tot globul: SUA, Japonia, UK, Franţa, Spania, Italia, Germania, Belgia, Olanda, dar şi în multe părţi ale României, alţii găsindu-şi împlinirea în Oradea, oraşul unde
au crescut şi învăţat.
Un lucru remarcabil pentru trecutul liceului şi prezentul său, este şi faptul că, unii
absolvenţi, după terminarea facultăţii, au ales să lucreze chiar la şcoala unde au studiat:
Mihaela Fildan (Apostol), Ramona Iştoc (Zembrea), Andreia Ocoş (Miclovan), Ligia
Opriş (Cozma), Rodica Moţiu (Şuşman), Dorin Opriş, Dorina Şucan (Galea), Diana Blaga
(Imbuzan), Marta Cadar (Lacatos), Florina Puşcaş (Fonai) şi Raluca Pleş (Fonai), Tabita
Vede.
PRIMA GENERAŢIE DE ABSOLVENŢI LTBE PROMOŢIA 2007
ai dnei prof. MIHAELA FILDAN (promoţia 1996)

Creştinul nu trăieşte nici în trecut, nici în viitor, ci numai în prezent. Trecutul
nu-l apasă, viitorul nu-l îngrijorează.
Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii

ALUMNI
“Singuri putem face atât de puţin; împreună putem face atât de mult.”
Mă numesc Damaris Szisz (Mut) şi fac parte din marea familie de absolvenţi ai Liceului
Teologic Baptist Emanuel (L.T.B.E), cu care mă mândresc ori de câte ori am ocazia, şi sper din
tot sufletul că va rămâne, aşa cum îl ştim, unul din liceele de elită din Oradea. Sunt absolventă
L.T.B.E. în promoţia 2004. A fost visul meu, la 14 ani, să devin eleva acestui liceu. Şi prin harul
lui Dumnezeu a fost un vis împlint...Şi nu aş schimba nimic! Nu aş putea, atâta timp cât şi acum
îmi aduc aminte cu drag şi nostalgie de OAMENII de acolo, de cuvintele lor, de întâmplările
trăite...Încă mai povestesc despre anii petrecuţi în L.T.B.E.! Un alt vis împlinit a fost întâlnirea
de 10 ani de la absolvire. În viaţă nu întâlneşti des oameni deosebiţi care să te ajute să creşti,
să te îndrume, să te înveţe şi să te formeze ca om. În acest liceu am întâlnit astfel de persoane.
Valoarea de necontestat a corpului profesoral al şcolii oferă elevilor posibilitatea unei pregătiri
de performanţă. Pentru mine L.T.B.E. a fost, este şi va rămâne un liceu cu potenţial, care promovează o educaţie de înaltă calitate, şi care pe parcursul anilor a descoperit minţi sclipitoare,
talente în aproape toate domeniile....tineri care şi-au continuat studiile la facultăţi din toată ţara
şi din străinătate şi care afirmau cu mândrie că terminaseră un liceu precum L.T.B.E. După liceu
mi-am continuat studiile la Facultatea
de Management din cadrul Universităţii
Emanuel din Oradea. Se spune că viaţa
fiecărui om are un anumit drum pe
parcursul căruia întâlneşte alţi oameni şi
cauze cărora doreşte să se dedice mai
mult sau mai puţin, depinde de cât de
mult vibrează viaţa lor, pentru nevoia
şi fericirea altora. Pentru că inima mea
bătea pentru oamenii aflaţi în suferinţă
cauzată de o boală grea, în anul 2008 m-am alăturat echipei de la Fundaţia Hospice Emanuel.
În anul 2009 viaţa mea s-a intersectat din nou cu liceul meu de suflet prin munca pe care o
desfăşuram la Hospice Emanuel. Anul 2009 a fost anul în care s-au pus bazele unei colaborări
(de care ne bucurăm şi în prezent) între L.T.B.E şi Fundaţia Hospice Emanuel. Pentru că avem
convingerea că abilităţile şi experienţa voluntarului îmbunătăţesc munca personalului Hospice,
în 2010, Fundaţia Hospice Emanuel a derulat proiectul „Tineri pentru viaţă demnă”, prin care
ne-am propus: să creştem gradul de informare şi sensibilizare a tinerilor la situaţia pacienţilor
adulţi şi copii care se confruntă cu boli incurabile avansate şi terminale, să promovăm ideea de
voluntariat în rândul tinerilor din licee şi să le oferim oportunităţi de implicare în activităţi de
voluntariat la Hospice Emanuel. Rezultatele proiectului au fost peste aşteptări: 25 de tineri din
cadrul Liceului Emanuel au fost înregistraţi în evidenţele serviciului de voluntariat la Hospice
Emanuel. Voluntarii au oferit cadouri pacienţilor cu ocazia zilei de naştere, au distribuit pachete
cu alimente, au efectuat vizite la spital sau au ajutat beneficiarii hospice la anumite activităţi
în gospodărie. Se spune că omul în suferinţă care nu are prieteni, nu mai are chiar pe nimeni.
M-am întrebat dacă nu cumva prieten se cheamă şi omul care-i ajută pe alţii fără să îi fi cunoscut
în mod direct şi personal, fără să ştie nimic altceva despre ei, decât că se află într-o perioadă din
viaţă când le este mai greu şi au mare nevoie de ajutor.
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Şi punându-mi această întrebare mi-aţi venit în gând voi, cei de la L.T.B.E. În
fiecare an, voi dragi prieteni, ajutaţi pacienţii asistaţi de Hospice Emanuel, fără a-i cunoaşte personal. Din punctul meu de vedere asta înseamnă că poţi să fi prietenul cuiva
fără ca să ştii prea multe despre acea persoană. De 6 ani L.T.B.E. este partener alături de
Hospice Emanuel în proiectul „Tu eşti bolnav, iar nouă ne pasă” prin campania „1 LEU
pe lună pentru Hospice” care se derulează în fiecare an şcolar. Astfel, în fiecare an, împreună alungăm tristeţea de pe chipurile a zeci de copii şi adulţi cu ocazia serbării zilei
de naştere. Cu această ocazie, împreună reuşim să zugrăvim zâmbete largi pe chipurile
afectate de suferinţe prea mari şi greu de purtat. Este lăudabil faptul că L.T.B.E. acordă
atenţie şi educă în spirit caritabil astfel încât elevii, părinţii şi profesorii prezentaţi interes
faţă de ceea ce se întâmplă în jur şi sunteţi implicaţi în activităţi ce schimbă în bine viaţa
comunităţii orădene. Implicarea activă a cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor, alături
de sprijinul primit de la ceilalţi reprezentanţi din comunitate adaugă partea întregului
şi reprezintă pentru Hospice Emanuel recunoaşterea necesităţii serviciilor paliative şi
certitudinea că suntem împreună pe drumul cel bun pentru a le arăta bolnavilor că sunt
importanţi pentru comunitate.
Dragi prieteni, vă îndemn şi eu să profitaţi la maximum de timpul vostru
canalizându-vă energia spre acele domenii care constituie o prioritate. Noi nu am fost
creaţi ca sclavi ai timpului. Ci am fost creaţi pentru a fi cât mai eficienţi şi conştienţi de
viaţa pe care am primit-o. Profitaţi de timpul vostru investindu-l într-o moştenire care va
dăinui multă vreme după ce veţi fi părăsit această lume temporală! Lui Dumnezeu îi place
să înmulţească puţinul pe care îl avem deoarece atunci primeşte El toată slava. Lui îi place
să facă din lucrurile obişnuite ceva neobişnuit căci în felul acesta dezvăluie mai mult din
ceea ce este El.
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PERFORMANȚE ȘCOLARE
Scopul esențial al liceului Emanuel Oradea, din perspectivă academică, este ca
elevii absolvenți să obțină rezultate cât mai bune la Examenele de Bacalaureat, iar apoi,
fie aceste rezultate, fie cunoștințele dobândite în anii de școală, să îi ajute să reușească la
facultate. 			
Mulțumim Domnului pentru fiecare elev absolvent și,
ca profesori care am lucrat cu ei ani la rând, le dorim să aibă parte de carte, așa cum zice
și proverbul, adică să folosească tot ceea ce au învățat- cunoștințe, deprinderi, principii,
reguli- în viața de student, iar apoi în cea
prosională, cât mai mult, pentru a reuși în carieră!
În anul școlar 2013-2014 LTBE a avut o promovabilitate de 100% la Examenul de
Bacalaureat, în top 20 fiind următorii elevi din clasele a XII-a , diriginți prof. Daniel Ivan
și Dorina Popa:
1.
HOŞMAN LARISA		
11.
HĂULICĂ MIHAELA
2.
CUCIULA DEBORA		
12.
MOCUŢA EMANUEL
3.
ACATRINEI NORBERT
13.
COLŢA EMANUELA
4.
NEGRĂU ADINA		
14.
GHEŢI TANIA
5.
BAN ANDREW			15.
GIORGIOV PETRA
6.
GHIURĂU ALEXANDRA
16.
NECEA JONATHAN
7.
DAN DANIELA		
17.
MOLNAR CLAUDIA
8.
FILIMON ALEXANDRA
18.
BERCEA GEORGIA
9.
GHEŢE DANIEL		
19.
BALA IULIA
10.
GHIURĂU ELIDA		
20.
ŢIŢ GEORGIANA
Un număr de 14 elevi au obţinut CERTIFICATE INTERNAȚIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ (Cambridge şi TOEFL), iar 39 de elevi au luat diplome ECDL (European
Driving Computer Licence). Aceste certificate sunt recunoscute la Examenul Naţional de
Bacalaureat şi la admiterea în unele universităţi din ţară şi întreaga lume.
Portretul excelenţei 2014
Elevi: David Popa, clasa a XII-a B, şef de promoţie, admis la Universitatea de Vest
Timişoara, Facultatea de Litere (engleză-germană), Chris Botică, clasa a XII a A, olimpic
la matematică medaliat la naţională, admis la Academia Forţelor Aeriene U.S.A. şi Emi
Mocuţa, clasa a XII a A, şeful Consiliului Elevilor LTBE timp de 3 ani, admis la Universitatea
Southampton, U.K.
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CLASELE a VIII-a
Elevii absolvenţi de clasa a VIII-a- diriginţi prof. Alina Burcă şi Ciprian Fiter,
au obţinut rezultate bune şi foarte bune la EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ,
primii 10 elevi clasaţi la admiterea în liceu fiind:
1.
BERGHE SERGIU			6.
2.
CUC PATRICIA			7.
3.
DĂRĂBAN EDUARD			8.
4.
NOANE DAMARIS			9.
5.
TIUTIU NATAN			10.
PERFORMANȚE EXTRAȘCOLARE
		

GHEŢI SEFORA
CIUCUR ADRIAN
BERINDE LARISA
MOCA DAVID
STOKKER ALEX

ELEVII L.T.B.E. PARTICIPANŢI LA
OLIMPIADELE ŞCOLARE

Nr.
crt.

Disciplina

Faza

1.

L. română

Jud.
Jud.
Naţ.
Naţ.

2.

Matematică Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Interjud.
Naţ.

Nume şi
prenume elev

Nume prof.

Clasa

Premiul

Popa David
Ghiurău Lucas
Popa David
Ghiurău Lucas

Popa Dorina
Fildan Mihaela
Popa Dorina
Fildan Mihaela

XII B
VA
XII B
VA

I
I
Premiu Special
Diplomă de
participare

Botică Chris
Tiutin Andrada
Pere Carina
Avram Raul
Trifan Octavian
Pascuti Filip
Pop Robert
Madar Daniel
Balazshazi Alex
Tiutin Cristina
Botică Chris
Botică Chris

Marius Cicortaş
Marius Cicortaş
Marius Cicortaş
Puşcaş Florina
Puşcaş Florina
Marius Cicortaş
Marius Cicortaş
Marius Cicortaş
Marius Cicortaş
Medan Eugenia
Marius Cicortaş
Marius Cicortaş

XII A
VII A
XA
VI A
VI A
VII B
VII B
VII B
VII A
IX A
XII A
XII A

I
I
Menţiune
Menţiune
Menţiune
II
III
Menţiune
Menţiune
III
II
Medalie de
argint

Nr.
crt.

Disciplina

Faza

Nume şi prenume
elev

Nume prof.

Clasa

Premiul

3.

Fizică

Jud.
Jud.
Jud.
Naţ.
Naţ.
Naţ.

Berghe Sergiu
Butuc-Mayer Filip
Gordan Paul
Berghe Sergiu
Butuc-Mayer Filip
Gordan Paul

Berian Sergiu
Berian Sergiu
Berian Sergiu
Berian Sergiu
Berian Sergiu
Berian Sergiu

VIII A
IX A
XI A
VIII A
IX A
XI A

I
II
I
Medalie de bronz
Medalie de argint
Mențiune specială

4.

Istorie

Jud.
Jud.
Jud.
Jud.
Naţ.

Modoc Daniel
Faur Darian
Popa David
Negrău Mircea
Modoc Daniel

Iştoc Florin
Iştoc Florin
Iştoc Florin
Iştoc Ramona
Iştoc Florin

IX A
IX B
XII B
VI
IX A

I
III
III
III
Diploma de
participare

5.

Engleză

Jud.

Soriţău Elisei

Bolcaş Claudia

VII B

Menţiune

6.

Religie

Jud.
Naţ.

Pantea Patricia
Pantea Patricia

Pop Marius
Pop Marius

XI A
XI A

Jud.
Jud.
Jud.
Jud.

Sandor Cristian
Zerghe Estera
Hurdubae Estera
Moca David

Pop Marius
Tamas Ioan
Tamas Ioan
Tamas Ioan

VA
VII B
VII A
VIII A

I
Diploma de participare
III
II
III
III

CONCURSURI ŞCOLARE:
Concursul de fizică şi inventică „Irenaeus”
		
Nr.
Nume şi prenume
Clasa
Premiul
		
1
Berghe Sergiu 		
VIII A
I
		
2
Butuc-Mayer Filip
IX A
II
		
3
Gordan Paul		
XI A
II
Concursul memorial „Ludovic Schwartz”- fizică- Gordan Paul – clasa a XI-a premiul I. La Concursul de geografie TERRA MAGAZIN faza naţională elevul Avram
Raul din clasa a VI A a luat locul I, fiind pregătit de prof. Iştoc Ramona
La Olimpiada de lingvistică, faza judeţeană, au participat elevii prof. Fildan Mihaela :
DURNE DARIA, a V-a A- menţiune, SABĂU TIMOTEI, a V-a A- menţiune,
NEGRĂU ADINA, a XII-a A- menţiune, ACATRINEI NORBERT- a XII-a A- menţiune,
COLŢA EMANUELA- a XII-a A- a luat menţiune la faza judeţeană a concursului: Lectura ca abilitate de viaţă.
Eleva CRĂCIUN ADINA din clasa 6-B a fost la faza naţională la Concursul Lectura ca abilitate de viaţă, obţinând locul I pe judeţ, fiind pregătită de prof. Dorina Popa.
Elevii d.nei prof. Alina Burcă au luat urmatoarele premii:
TRIFAN OCTAVIAN VI-A, Olimpiada de Lingvistică, premiul 1 pe judeţ, premiul special la
faza naţională; PERE CARINA X-A Olimpiada de Lingvistică şi Concursul Lectura ca
abilitate de viaţă menţiune, faza pe judeţ.
La Concursul Național de Discipline Teologice- Studiul Noului Testament de la
Suceava, SĂUTIUŢ ELIAS din clasa a X-a B a luat Premiul III.

VIATA SCOLII
		

ACTIVITATEA SPORTIVĂ LA LTBE

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 2013-2014- Badminton
-faza judeţeană - locul 1 Morar Antoniu, locul 3 Maier Cristian 20.02.2014
-faza naţională - locul 11 Morar Antoniu desfăşurată la Arad, 10-11.05.2014

Echipele de baschet fete/băieţi- gimnaziu au participat la Cupa 1 Iunie, luând
locurile 1 si 3.

Echipa de fotbal a participat anul acesta la Cupa ACSI, care s-a ţinut în Suceava
(Voroneţ), fotbaliştii LTBE au ocupat locul 3, iar Moza Denis a primit gheata de aur, pentru cel mai bun golgheter.
Echipa de fotbal feminin junior, clasele a IV-a,
au ocupat locul 1 la concursul interjudeţean,
organizat la Satu-Mare, iar la etapa pe ţară la
Slobozia, au ocupat locul 5.
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LTBE- ȘCOALĂ MEMBRĂ A.C.S.I.

Școala noastră este membră ACSI, adică face parte din Asociația Internațională a Școlilor
Creștine care își are sediul în S.U.A., filiala din Europa având sediul în Budapesta. Această organizație
educațională creștină promovează educația creștină activă în școli și în alte structuri sociale.
Ca școală membră ACSI de mulți ani, directorii, unele cadre didactice și grupuri de elevi
dintre cei mai buni și devotați au participat în fiecare an la conferințe internaționale sau regionale,
unde s-au discutat probleme privind educația creștină, au avut loc momente de laudă și închinare sau
de părtășie cu alți colegi din alte școli din țară sau străinătate, legându-se frumoase colaborări între
liceele creștine.
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Așadar, anual se desfășoară Conferința Directorilor Școlilor creștine, Conferința
Regională a Profesorilor sau Conferința Elevilor Lideri din școlile creștine. Aceste acțiuni
de mare amploare au loc în diverse instituții educaționale sau unități școlare, iar ultima
acțiune enumerată – Conferința elevilor- are loc la sediul central al ACSI Europa din Budapesta. De la fiecare eveniment, atât profesorii cât și elevii, nu numai ca au aflat lucruri
noi și interesante despre educația creștină, dar mulți dintre ei s-au întors zidiți sufletește și
gata de a-l sluji pe Domnul în viața socială și în cea a școlii noastre.
Câteva rânduri scrise de doi dintre elevii participanți (Chris Botică şi Emi
Mocuţa) la SLC (STUDENTS LEADERSHIP CONFERENCE) în 24-27 septembrie 2013,
stau mărturie vie a ce înseamnă acest eveniment: “Am întâlnit şi alţi elevi din ţară şi din
alte părţi ale lumii şi am descoperit că, indiferent de unde veneau: Ungaria, Moldova,
Ucraina, Iordania, Germania, Olanda, Spania, Cehia sau Kazahstan, aveam un lucru în
comun: credinţa în Isus Cristos, mântuitorul tuturor oamenilor.
Ne-a fost dat să învăţăm multe lucruri– lucruri care aveau să ne ajute în relaţia
noastră cu Isus Hristos, dar şi în comportamentul nostru faţă de cei din jurul nostru. Am
înţeles că a fi un lider în şcoală/comunitate, un creştin adevărat, înseamnă să slujim mai
degrabă decât să aşteptăm să fim slujiţi. Abia atunci am putut înţelege pe deplin Filipeni 2:3 “ …ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi”. Am avut
ocazia să participăm la diferite “ workshop-uri” (ateliere de studiu) pe care le-am ales
în funcţie de subiectul lecţiei, aşa încât fiecare participant putea să audă şi să vorbească
despre o problemă cu care se confrunta. Cea mai bună parte a fost că toate aceste workshop-uri au fost conduse de oameni foarte maturi spiritual, oameni care înţelegeau problemele noastre şi, mai mult, dificultăţile întâlnite în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu.“

Sărbătoarea de ” 9 MAI – ZIUA EUROPEI”
Continuând tradiţia începută în urmă cu șase ani, catedra de istorie-geografie a
organizat un concurs pe echipe dedicat Zilei Europei. Activitatea a fost moderată de către
prof. Ramona Iştoc. Juriul a fost prezidat de prof. Curta Iosif, directorul liceului şi alcătuit
din profesorii: Vede Tabita, Popa Dorina, Moţiu Rodica, Boldiș Marinela, Fiter Ciprian şi
Blaga Diana. Elevii au ales câte o țară europeană pe care să o prezinte, dezvăluind câte un
colțișor din specificul acestora în cadrul unui concurs pe echipe. Fiecare a ales să prezinte
câte un crâmpei din istoria, geografia, arta, obiceiurile și bucătăria unei țări, așa încât
asistența a avut parte de o frumoasă călătorie imaginară prin Franța, Germania, Italia,
Marea Britanie, Olanda, Belgia, Spania, Grecia, Croația. Țări frumoase, binecuvântate de
Dumnezeu cu atât de multe daruri, încât merită să ne unim glasurile și să-I mulțumim
Celui care a pus atâta frumusețe și vrednicie în fiecare țară, Celui care a înscris în adâncul
ființelor noastre prețuirea unității în diversitate!
Concursul s-a încheiat cu anunțarea punctajului obținut de către fiecare echipă și
a premiilor. Câștigătorii concursului dedicat Zilei Europei – 9 mai 2014:
Premiul I și premiu special
”pentru cel mai original moment artistic”– echipa formată din Sârb Iulia,
Pop Sorana, Curta Alexia, Popa Josiane,
Trifan Octavian, Tăşădan Filip, Ungur
Raul, Burcă Paul, din clasa a VI-a A,
reprezentând Franța.

Premiul II și premiu special ”pentru cea mai bună exprimare în lb. străină”–
Alex Balazsahazi, Marcus Ardelean, Dorog
Daria, Ungur Alexandra, Matei Cezar,
Chereji Remus, Lacatoş Norbert, Petrușan
Darius clasa a VII-a A, reprezentând Germania.

Premiul III și premiu special ”pentru cea mai bună mâncare și estetica standului”– echipa formată din Ciani Larisa,
Someşan Abigail, Rus Patricia, Burz Giulia,
Teuşdea Antonia, Oniţa Teodora, Marc Bianca, Marc Denisa, Zerghe Estera, din clasa a
VII-a B, reprezentând Italia.
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Prima menţiune – echipa formată din Hoşman Patricia, Hriţcu Andreea, Avram Rebeca, Cuc Patricia, Morar Antoniu, Maier Cristian, din
clasa a VIII-a A, reprezentând Croația.
A doua mențiune și premiu special ”pentru cele mai originale produse
culinare” – echipa formată din Sorițău Elisei, Balogh Luca, Pop Robert,
Horga Emilia, Madar Daniel, Purece Șerban, Szabo Amanda, din clasa a
VII-a B, reprezentând Spania.
A treia mențiune și premiu special ”pentru standul cel mai creativ”–
echipa formată din Csete Cristian, Ionaş Alexandru, George Silaghi, Pop
Paula, Trubacs Daniel, Paraschivoiu Alexandru, Pop David, Penyacsek Filip, Dume David, Pele Raul, din clasa a VI-a B, reprezentând Marea Britanie.
prof. Ramona Iştoc şi Dorina Popa

„Oradea – centrul Europei pentru o zi”
De Ziua Europei, 9 mai 2014 elevii LTBE au sărbătorit unitatea şi diversitatea
Europei împreună cu elevii orădeni, promovând această sărbătoare europeană printr-un
eveniment unic în România, iniţiat, în 2013, de dna deputat Florica Cherecheş. La derularea evenimentului „Oradea, centrul Europei pentru o zi”, au colaborat: Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bihor, Primăria Oradea, Teatrul de Stat „Regina Maria” şi Filarmonica de
Stat, în parteneriat cu şcolile orădene. Manifestarea s-a desfăşurat în centrul oraşului, pe
strada Republicii, în vecinătatea L.T. „Ady Endre”. Evenimentul a fost deschis de defilarea
steagurilor statelor UE, pe acordurile Imnului UE, interpretat de Corul Filarmonicii de
Stat Oradea şi orchestra Liceului de Arte din Oradea. Echipajele şcolilor care au întruchipat statele Uniunii Europene s-au întrecut în a-şi amenaja cele mai reuşite standuri pentru
a promova cât mai exact şi sugestiv imaginea statului respectiv prin drapel şi alte simboluri naţionale, prin postere, albume, articole şi produse, inclusiv produse culinare
tradiţionale...
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„Acest eveniment îşi propune să contribuie la creşterea gradului de conştientizare
a faptului că suntem cetăţeni europeni, fiecare cu specificul lui, la promovarea activităţilor
instituţiilor de educaţie şi cultură într-un spaţiu neconvenţional şi la experimentarea şi
dezvoltarea unui parteneriat special între instituţiile implicate. Dorim de asemenea ca
el să devină o tradiţie în Oradea, promovându-ne astfel oraşul într-un mod inedit” (dna
Florica Cherecheş).
Și în acest an, Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” a fost reprezentat de o echipă de
elevi de gimnaziu, din clasa a VII-a A, îndrumaţi de prof. Ramona Iştoc, prof. Vede Tabita
şi dl director Iosif Curta. Elevii au amenajat un stand complex, cu machete, pliante, produse tradiționale etc., toate reprezentând Marea Britanie.
								prof. Ramona Istoc

De “ZIUA PĂMÂNTULUI ”
22 APRILIE 2014 membrii patrulei eco ”Omuleții verzi” -clasele XI A, B- Liceul Teologic Baptist
”Emanuel” Oradea au organizat o Campanie stradală

		
„ Eu pot să fac ceea ce tu nu poţi face, iar tu poţi face ceea ce eu
nu pot face. Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza
vreodată singur ce poate realiza prin parteneriat cu alţii.” 			
						
							
(maica Tereza)
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Patrula eco a şcolii a reuşit să realizeze mai multe standuri de informare cu privire
la necesitatea conservării unor
resurse locale, precum apele geotermale, apa
minerală de la Tinca, nuferii din Băile Felix,
ecosistemul din peșterile bihorene etc. Membrii
patrulei au realizat planșe, machete, afișe, pliante
informative pe care le-au distribuit profesorilor,
colegilor și trecătorilor, reușind să-i atragă la standurile pregătite.
Educaţia pentru mediu îi pune pe elevi în
contact direct cu natura, prin activităţile
desfăşurate, pentru a le dezvolta preţuirea
faţă de minunata creaţie a lui Dumnezeu şi
pentru a schimba mentalitatea faţă de mediu în comunitate,
promovând comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu; Implicarea elevilor în problemele comunităţii locale legate de protecţia şi conservarea mediului îi
responsabilizează, favorizând modelarea lor ca cetăţeni activi şi preocupaţi de realizarea
unui echilibru între mediul natural şi cel antropic.
								prof. Iștoc Ramona
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PĂSTREAZĂ-ȚI INIMA CURATĂ!
		
Acest motto a fost de fapt tema proiectului de schimb de elevi între LTBE și Colegiul Wartburg din Rotterdam, Olanda în etapa a 2-a a
desfășurării lui, în lunile aprilie și mai ale acestui an. Majoritatea activităților școlare și
extrașcolare s-au referit la tema curățeniei sufletești ale tinerilor creștini. În timpul vizitei
în România a grupului de 19 elevi olandezi, însoțiți de 3 profesori: dl. director adj. Arie
Visser, dna prof de olandeză Cornelieke Velhuizen și dl prof de arte Gerben Aman, ne-am
bucurat cu toții de participarea la seminarii, program de închinare împreună la capela
liceului, tineret Emanuel, vizite și excursii.
Maxi Morar, elev clasa X-a A: “Aș dori să împărtășesc impresiile mele în
special din timpul vizitei cadrelor didactice și a elevilor olandezi în Oradea. Elevii olandezi au ajuns în Oradea sâmbătă, și au avut parte de primirea gazdelor după care, împreună cu elevii liceului nostru din clasa a X-a, au plecat să viziteze Stațiunea Băile Felix.
Duminica am participat la serviciul divin la Biserica Emanuel, iar pe parcursul săptămânii
următoare musafirii au participat la ore de engleză, istorie, geografie şi religie, toate având
ca temă păstrarea curăţeniei sufleteşti dar şi a mediului unde trăim.
De asemenea, au fost organizate 2 workshop-uri susținute de prof. Dan Botică
și prof. Sebastian Văduva, pe tema păstrării unui cuget curat în vorbire și purtate, în era
tehnologiei; felul în care noi comunicăm și folosim internetul, va arăta de fapt spre ceea ce
tânjim înlăuntrul nostru. După cursuri, elevi români implicaţi în proiect au însoţit olandezii în turul centrului istoric al oraşului, până la Cetatea Oradea.Următoarele 3 zile le-am
petrecut in Munții Apuseni, la Șuncuiuș, unde, dincolo de diferențele culturale, am găsit
că tinerii creștini au aceleași principii, fie că sunt din Romania, fie din Olanda. Am fost în
drumeții pe munte, ne-am bucurat împreună cu toţii, români şi olandezi și am legat noi
prietenii.
Pentru ca timpul petrecut împreună sa fie folosit în mod plăcut și util, am pregătit câteva cântări în română, engleză și olandeză, iar la finalul vizitei lor, am reușit să
organizăm un program special la capelă. Alături de noi, cei 24 elevi din clasele a 10-a, au
cântat și elevii olandezi și Corul de clopoței Hosanna al Bisericii Emanuel, ceea ce a fost
cu totul fantastic pentru ei, întrucât nu au mai auzit acest mod de închinare, cu ajutorul
clopoțeilor.”
Temele seminariilor:

Viața lui Wurmbrand
		
Cum să ne păstrăm
prof. univ. Dan Botică,, 		
		
inima curată în era IT?
Univ. Emanuel Oradea
		
prof. univ. Sebi Vaduva,
							 Univ. Emanuel Oradea

Corul de clopoței la Capela liceului. 		

Vizită la Teatrul Regina Maria

Excursie la Salina Turda, Cluj-Napoca și Șuncuiuș.

Vizita la Colegiul Wartburg din Rotterdam Olanda a celor 24 de elevi ai LTBE
însoțiți de dna prof Claudia Bolcaș și dl director Iosif Curta a avut loc între 22-29 mai
2014. Am avut ocazia să luăm parte în liceu la Săptămâna Internațională- acțiune similară
cu programul Școala Altfel din România, să vizităm locuri deosebite și să întâlnim oameni
minunați.
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Vizite și excursii: în orașul ROTTERDAM

Vizită de studiu la baraj, ecluză și PORTUL ROTTERDAM

Lorena Caba, elevă clasa X-a A: ,,Unul dintre cele mai interesante lucruri pe care
le-am experimentat în viaţa mea de licean a fost “The Exchange Project” între liceul nostru şi liceul Wartburg. Programele de exchange oferă participanţilor plăcerea de a descoperi şi a explora alte culturi, de aceea recomand elevilor care au oportunitatea de a intra
în proiecte de exchange, să nu rateze ocazia, fiindcă vor regreta după!
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Programul a avut două faze, cea în care ei ne-au vizitat, şi cea în care i-am vizitat
noi. Cea de-a doua parte a fost, evident, partea mea preferată. În decursul vizitei noastre în Rotterdam, am avut parte de momente extraordinare alături de elevii olandezi. În
primele zile am simţit căldura unei primiri pline de afecţiune, în care ne-am adunat cu
toţii (elevii români şi olandezi) la Annemieke acasă, unde am făcut câteva jocuri distractive, am cântat la pian, am sărit pe trambulină şi am mâncat enorm. În următoarele zile,
am vizitat Colegiul Wartburg unde am participat la seminarii în limba engleză pe diferite
teme, apoi am vizitat oraşul Rotterdam, am fost la mare- Marea Nordului, unde a avut loc
o competiţie foarte interesantă la care am participat cot la cot cu olandezii şi am învăţat
cum se lucrează în echipă. Am vizitat câteva zone industriale (baraje, ecluze, portul Rotterdam), şi am văzut cu ochii nostri ce se poate face prin dorinţă, voință şi multă muncă,
prin faptul că în anumite locuri în care acum erau uzine în zona portului, în 2008 era
fundul Mării Nordului… De asemenea, am avut parte de câteva workshop-uri extrem de
interesante în care am învăţat mai multe despre inundaţii, uragane, calamităţi, şi despre
modul în care trăiesc oamenii în Africa, Haiti, despre ACSI etc. Desigur, am fost şi am
văzut și celebrul lor sistem anti-inundaţii şi modul în care funcţionează, iar pe o ploaie cu
găleata, am reușit să admirăm celebrele mori de vânt olandeze.
În câteva cuvinte, ce am învăţat
pe parcursul parteneriatului a fost,
printre altele, să fim punctuali, să
împărţim (camera, mâncarea), engleza,
olandeza, să lucram în echipă, un alt mod
de gândire/viaţă, ce înseamnă reverenţa
în biserică, dorinţa oamenilor din școală
și biserici de a câștiga suflete pentru
Dumnezeu şi…cine ar fi ştiut că pâinea
cu margarină şi ciocolată e aşa bună?!”
O experiență culturală, socială și
spirituală în țara morilor de vânt și
a lalelelor, cu adevărat de neuitat
pentru elevii din clasele a 10-a!
					
		
					
Prof. coordonator Claudia Bolcaş

PROIECTUL SOCIAL
WE CARE (NOUĂ NE PASĂ)
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,,We Care” a însemnat un proiect desfăşurat pe parcursul a şase săptămâni, timp în care,
cu sprijinul financiar oferit de YouthBank şi
susţinerea şcolii, am reuşit ca, în fiecare zi de
vineri, să oferim hrană oamenilor de la Adăpostul
de noapte din Oradea. În fiecare vineri am strâns
cornurile donate de elevii claselor primare, cărora
le mulţumim pentru dărnicie, dar şi învăţatorilor
le mulţumim pentru efort, din care mai apoi
s-au preparat sandwich-urile de care s-au bucurat
aproximativ 50 de persoane fără adăpost săptămânal.
Am inceput totul ca un grup de şapte elevi (Maxi, Lorena, Andreea, Carina,
Damaris, Diana şi Doriana) plini de entuziasm, dornici să ne punem timpul liber şi energia în slujba comunităţii. Am pus bazele acestui proiect cu ajutorul dnei. prof. Claudia
Bolcaş, totul începând să prindă uşor contur, dar am descoperit că era doar începutul şi
greul abia acum începea.
Drumul am fost destul de anevoios, începând cu interviurile pe care le-am avut cu
cei de la YouthBank pentru obţinerea finanţării, discuţiile cu reprezentanţii ASCO (Asociaţia Social-Comunitară Oradea) dar şi birocraţia cu care ne-am confruntat , toate au fost
uitate în momentul în care am aflat că ne număram printre câştigătorii concursului de
proiecte iniţiat de YouthBank. În sfârşit ne puteam apuca de treabă!
Astfel că în fiecare zi de vineri,
după ore, timp de o lună şi jumătate
chiar la sfârşitul anului şcolar (mai,
iunie) am rămas să preparăm
sandwich-uri din cornurile strânse
din şcoală şi ingredientele (mezeluri,
margarină, legume, brânză) cumpărate cu banii primiţi de la YouthBank. Orele petrecute
în bucătăria sălii de nunţi, tot efortul depus şi oboseala nu s-au mai simţit în momentul în
care vedeam bucuria şi căldura cu care eram primiţi de cei nevoiaşi care nu au niciun loc
al lor care să îl numească ACASĂ. Acea bucurie ne dădea puterea să mergem mai departe, dar ne-a şi dat o lecţie memorabilă de viaţă .

A fost o experienţă unică pentru noi, am avut ocazia să
învăţăm o mulţime de lucruri, am învăţat poate să fim
				
mai responsabili, să lucrăm în echipă şi să nu renunţăm.
				
A avut o mare satisfacţie atunci când am văzut numărul
mare de colegi voluntari care şi-au oferit ajutorul, dar cel mai mult ne-a bucurat modul în
care efortul nostru a fost răsplătit, poate cu gesturi simple dar din suflet şi de valoare. Nu
a fost usor ceea ce am făcut, dar a meritat şi am lua-o de la capăt şi în anul şcolar care vine,
doar la simplul gând că:
E MULT MAI FERICE SĂ DAI DECÂT SĂ PRIMEŞTI!

Pere Carina, elevă cls X A
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Crâmpei din viața liceului
Miercuri dimineața, 9 aprilie 2014, în fața școlii câțiva părinți își îmbrățișează
prelung copiii, apoi îi ajută să-și pună bagajele în microbus. Le dau ultimele indicații cu
glasurile tremurande. Urcăm în vehicul și începem să ne rugăm. Cum să plecăm, fără
să-L chemăm cu noi pe Dumnezeu? Rugăciunea noastră se unește cu gândurile părinților
după trotuar, implorând Divinitatea să ne însoțească dintr-un stâlp de nor. Plecăm în
Olanda, în Apeldoorn, pentru o săptămână, doisprezece copii din X B, eu și Lidia Filip.
Norii au început să plângă. La început mărunt, discret, apoi au hohotit tot drumul până la Debrecen. E mohorât și rece. Zborul a durat două ore. La Eindhoven, e soare,
dar e mai frig decât la noi. Copiii români sunt luați de familiile gazdă încă de la aeroport.
Eu și Lidia suntem îndrumate să participăm la o conferință unde am întâlnit încă două
grupuri de români, din Arad si Timișoara.Seara târziu ajungem la Claudia si Nicolas De
Gelder, gazdele noastre, care în amabilitatea lor ne strecoară pe masă o vază cu lalele... ca
să nu uităm că suntem în țara lor.
Joi, 10 aprilie 2014, de la Colegiul Jacobus Fruytier, elevi români și elevi olandezi
implicați în acest proiect, împreună cu profesorii români însoțitori și olandezi plecăm cu
un autocar etajat în excursie de o zi in Haarlem, la muzeul curajoasei Cori Ten Boom,
care pentru că a ascuns șase evrei în timpul ocupației naziste , a primit din partea statului
Israel distincția “Righteous among the nations”, apoi hoinărim prin Amsterdam, printre
biciclete și canale,trecem pe lângă locuința Annei Frank, apoi ajungem pe malul Mării
Nordului , unde într-o euforie de moment, copiii se descalță , intră în apa rece se zbenguiesc în valuri și apoi se joacă volei. Eu stau zgriburită pe mal. Dârdâi. Mă uit în dreapta,
nisip, în stânga tot nisip, mă aplec și scriu cu litere mari “ORADEA” . Oare îmi
dă târcoale dorul de casă ?
Vineri plecăm elevi și profesori la un
muzeu în aer liber, unde pe câteva hectare este
concentrată istoria Olandei . Seamănă cu
Muzeul Satului Roman. Sâmbătă, 12 aprilie 2014 ,
eu si Lidia , însoțite de Claudia si Nicolas,
mergem la biserica reformată din Zwolle , unde ei sunt membri, pentru că are loc o acțiune caritabilă. Rămânem uimite când aflăm că toată activitatea este pentru niște bătrâni
din Petroșani. Ne întâlnim chiar cu președintele Asociației Umanitare “Kandila” din
Petroșani, care ne prezintă frumoasa
acțiune demarată de ei, susținută
financiar parțial de olandezi . Spre seară
plecăm la Klaas Tippe , unul dintre
directori, unde se strâng toți profesorii
români și olandezi, apoi ne îndreptăm
spre colegiu, unde ne întâlnim cu copiii
români și olandezi.
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Duminică 13 aprilie 2014, grupul din Oradea participă la slujba unei biserici
reformate din Apeldoorn. Predica ne este tradusă de unul dintre directori. Grupurile din
Arad și Timisoara merg la alte două biserici reformate. Rămânem tot la colegiu. Avem
activități. Dormim tot acolo.
Luni, 14 aprilie 2014, se întoarce în țară grupul din Arad. Noi și grupul din
Timișoara vizităm colegiul. Au clase de elită, care învață în limba engleză, clase care învață
în olandeză, dar și clase de meserii, a căror ateliere sunt ultradotate. Seara,
ne întoarcem la familiile gazdă.
Marți, 15 apriie 2014 decolează spre România grupul
din Timișoara. Noi participăm la mărturia a doi misionari
olandezi , care înainte de 1989 , aduceau Biblii în România.
După-masă vizităm palatul Het-Loo, a doua reședință a
regalității. Miercuri dimineața, ne îndreptăm spre aeroportul
din Eidhoven. Copiii români aduși de familiile gazdă, ajung
și ei. Elevii români și olandezi se despart greu. Ne așezăm
la rând pentru chek-in. Urcăm în avion. După două ore
aterizăm în Debrecen, după încă două ore ajungem în
Oradea. E cald, e bine, e acasă.
Nu poți într-o săptamână să cunoști o societate , dar uitându-mă peste umăr,
în urmă, parcă văd celebrele mori ,canalele, puzderia de biciclete,bucătăria mult diferită
de cea românească, autostrăzile, ca o pânză de paianjen, microfermele bine organizate,
Olanda...
							Prof. Eugenia Medan

Prezentarea Claselor

Liceul Emanuel este o școală confesională de stat, înființată și patronată de
Biserica Baptistă Emanuel Oradea.
În prezent, ea funcționează cu 26 de clase, câte două pentru fiecare generație de elevi,în
această școală învățând un număr de peste 900 de copii și elevi.
Pentru primul număr al revistei,
au dorit să se prezinte
7 CLASE

Un grup de 7 elevi absolvenți ai claselor a XII-a, promoția 2014: Chris Botică, Andy
Ban, Emi Mocuța, David Popa, Iulia Bala, Larisa Hoșman și
Petra Giorgiov. Domnul să fie cu toți absolvenții, pe calea ce o vor urma!

PREZENTARE CLASE
Clasa I B
“Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe
tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu
şi înaintea oamenilor.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”

Din copiii sfioşi, timizi şi
nesiguri de anul trecut, cu ochii
rugători ce vor să spună: “Nu mă lăsa
singur la şcoală!”, am devenit siguri
pe noi, veseli şi îndrăzneţi, preocupaţi şi curioşi, dornici de a fi cei mai
buni.Suntem 16 fete isteţe şi 15 băieţi
inimoşi competitivi, dornici de a ne
dezvolta abilităţile şi de a dezlega cât
mai multe mistere ale lumii în care
trăim.
Suntem destul de mici şi de
aceea ne-a mirat faptul că tocmai
noi, cei care de-abia am început să
învăţăm să scriem şi să citim, putem
contribui la această revistă, dar am
fost încântaţi.
					
Prof. înv. primar, Dorina Șucan

Clasa a V-a A
Fiind la început de drum, am ales un verset din Biblie ca motto pentru
călătoria noastră în perioada gimnaziului.
“Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.”
Psalmul 121:5 Dorim ca Domnul să ne călăuzească!
Diriginta clasei – prof. franceză Rodica Motiu și cei 31 de elevi.

Clasa a VI-a A
Dumnezeu m-a binecuvântat cu o clasă deosebită, formată din 32 de elevi, ”nestemate” cu un mare potențial, dar care necesită șlefuire. Mulțumim Domnului pentru
rezultatele excelente obținute la învățătură și purtare de majoritatea elevilor în anul școlar
trecut și ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune să-I dedicăm Lui fiecare premiu,
medalie, diplomă, pentru că tot ceea ce avem și suntem Lui îi datorăm! Dintre elevii care
au obținut premii importante la diferite concursuri și olimpiade, se remarcă Trifan Octavian și Avram Raul, băieți care au încheiat clasa a V-a cu media generală 10. Pentru mai
multe informații despre rezultatele obținute de elevii acestei clase la diferite olimpiade,
concursuri și competiții sportive, precum și despre acțiunile întreprinse ca și clasă, puteți
accesa site-ul școlii la secțiunile elevi, proiecte educaționale și activități extrașcolare.
Anul acesta școlar, ne-am propus să fim mai credincioși Domnului, atât în lucrurile mici cât și în cele mari, fiind încredințați de faptul că dacă fiecare dintre noi își face
partea, binecuvântarea cerească nu va întârzâia să se reverse asupra noastră, în continuare.
De asemenea, ne-am propus să ne implicăm în cât mai multe acțiuni de caritate, crezând
cu tărie că este mai bine să dai decât să primești!

În cele ce urmează, am hotărât să-i provoc pe ei să-și facă o scurtă caracterizare sau să-și găsească un
motto potrivit cu aspirațiile lor:
AVRAM RAUL –” pasiunea mea este geografia”; Proverbe 3: 5 si 6.
BALOGH LOIS - Eclesiastul 8:5
BELTECHI CARLA – ”mulțumesc Domnului pentru școala în care m-a adus și doresc să-L ascult
pe El”
BURCĂ PAUL - ”Îmi place mult să construiesc din Lego, virtual case și altele, în Minecraft. Nu
pot trăi fără să desenez o zi (cred că am talent), dar îmi plac și jocurile video, cărțile și ieșirile cu
prietenii”
CIOARA NAOMI – Psalmul 91:1-2
CUCIULA BENIAMIN – ”sunt o persoană sociabilă”
CURTA ALEXIA – ”Fă-ți timp să faci ceea ce îți face sufletul fericit!” ”Nimeni nu poate trăi fără
prieteni chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii.”
DAGĂU DARIUS – ”iubesc fotbalul”; Psalmul 23:4
FOICA EMANUELA – Psalmul 117
GHEŢI SEPTIMIU- ”îmi place să mă joc în pauze cu colegii mei”
HADADE ANTHONY – Psalmul 20:3
JUDEA IULIA – ” Mie imi place foarte mult să pictez, să colorez si să evit problemele cât de mult
posibil și încerc să fiu cu Dumnezeu în fiecare zi”; Dacă judeci oamenii, nu vei avea suficient timp
să-i iubesti. – Maica Tereza
LUCSAN MARIA – ”sunt o fată energică”
MARTON SALOME – ; “Domnul însuș va merge înaintea ta, El însuș va fi cu tine, nu te va părăsi
și nu te va lăsa; nu te teme, și nu te spăimînta!” (Deuteronom 31:8)
MATEI SEBASTIAN – ; Psalmul 20:1
MIHELE CLEMENT- ”îmi place să-i ajut pe cei din jur”
MOCA TITUS - Filipeni 3:13-14
NEGRĂU MIRCEA – ”pasiunea mea este informatica”
NEGRUȚ BIANCA – ”sunt o fată amuzantă și plină de viață”
PETRICA GEORGE – ” ador pauzele”
POP SORANA – Psalmul 128:1,2,4
POPA JOSIANE – ”Când vei fi mulțumit să fii tu însuți și să nu te compari cu ceilalți, toți te vor
respecta”
ROGOJAN RAUL – Psalmul 65:5
SÂRB IULIA – ”Muzica e pasiunea mea”
SĂLĂGEAN GEORGIA – Psalmul 13:5
SĂTEANU FRANCESCA – “ Dacă lupți poți să pierzi, dacă nu lupți ai pierdut deja.”
STAN TIMOTEI – ”chitaristul clasei”; 1 Petru 5:10
ŞCHIOPU ALEX – Psalmul 23
ŞULE SORIN – Psalmul 9: 8
TĂŞĂDAN FILIP – ”istoricul clasei ”; Ioan 3:16
TRIFAN OCTAVIAN – ”sunt pasionat de snooker, șah, tenis de masă și nu numai...îmi place să fiu
bine informat, să înțeleg cât mai bine societatea în care trebuie să mă integrez pentru a o putea influența în bine; cred cu tărie că nu poziția ci caracterul este cel care decide destinul veșnic!”
UNGUR RAUL - Psalmul 23:1-2
D-na dirigintă prof. Iștoc-Zembrea Ramona - Filipeni 4: 4-7, 13

Clasa a VII-a A

Ardelean M.I. Marcus, Balazshazi C. Alex, Bărar L.F. Carina – Lavinia, Biţiş F. Ruth –
Carina, Bungău A. Georgiana – Daria, Carţiş D.I. Lavinia – Beatrice, Chereji E. Remus
- Eugen – George, Cuciula C. Alina – Lidia, Demeter D.C. Daniel, Derecichei L.M. Răzvan
– Andrei, Dorog M. Andreea – Daria, Fazecaş M.B. David – Jonathan, Ficuţ A. Mihnea
– Andrei, Frînc C.D. Bianca – Simona, Gaceu F.O. Denis – Casian, Hurdubae G. Andreea – Estera, Lacatos I.A. Norbert – Rambo, Matei P.S. Cezar – Petru, Nagy A. Natalia
– Claudia, Nan M. Iulia – Camelia, Negrau I. Philip – Iulian, Pătcaş C. Cristian – Gabriel,
Petruşan I. Darius – David, Popa D.M. Cosmin – Florin, Potra Eduard, Sinca Gh. Daniel
– Serban, Şandor T.L. Doroteea, Tiutin G.D. Andrada – Georgia, Ţic C. Larisa – Denisa,
Ulici l. Andrei, Ungur O. Flavia – Alexandra
						Diriginte, prof de fizică Sergiu Berian

Clasa a IX-B
Iată că, după examenele grele am ajuns și noi la liceu, chiar dacă nu în aceeași
formație ca la început, unii preferând alte profile. Poate mulți dintre noi am văzut liceul la
început ,,ca un lagăr’’ dar se pare că nu a fost deloc așa. În primele zile, mulți ne vroiam
înapoi vechea clasă, vechea ,,familie’’, așa cum o numeam noi, ne era dor de vechile amintiri și ne temeam să ne facem altele noi și să uităm vechii colegi. Însă încet, din micile
discuții din pauză si activitățile amuzante pe care le-am avut, ne-am dat seama că avem
multe în comun și că putem avea o nouă ,,familie’’, poate chiar mai unită decât cea veche.
Activitătile din ,, Săptămâna Altfel ’’ ne-au făcut si mai uniți, ca o adevărată echipă,
mai ales prima noastră excursie organizată împreună cu noua noastră dirigintă, prof
de chimie Marinela Boldiș, prof. de muzică și cea de franceză la Cluj, pe care toți am
văzut-o drept cea mai reușită excursie de până acum.

Chiar si după ce au trecut câteva săptămâni de la excursie încă ne amintim cu
drag cum am ajuns noi să fim clasa care suntem acum: de la străinii care eram când am
ajuns în clasă, la familia care suntem azi.
,,Cea mai bună şcoală pentru a fi ceea ce ne-am născut să fim este viaţa.’’
									- Marius Torok

Clasa a X-a A
“Duceţi-vă si faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui si al Fiului si
al Sfântului Duh” 				
Matei 28:19

Poezie-dedicaţie pentru fete, de 8 Martie:
Erau odată doi băieți 				
Care, întrebându-se de rostul lor 		
Pe-această lume, 				
Și-au zis: “Suntem fleți”. 				
Pe urmă, dintr-o dată				
Pe stânoaga minții lor				
Cineva pune un gând, 				
O sclipire, e un dor: 				
Un dor care altă-dată 				
Fusese-o candelă stricată. 			
Dar acum, ca printr-un vis, 			
Candela aprinde				
Un colț de paradis. 				
Și-n acel gând ești scrisă tu, 			
În litere mărunte, 				
Pe care abia pot le zări, 				
Stau ascunse 15 nume, 				
De grai Dumnezeiesc. 				
Cu freamăt lung, 				
Cei doi băieți povestitori, 			
Se uită unul către altul,				
Și-ncep să povestesc: 				
Să uit că nu mai știu nimica, 			
Când cu glas tare râde Petra, 			
Și când Damaris cu Lorena,			
Carina și cu ea, Andreea, 			

Se-ajută ca niște surori
În cântul mistic de cocori.
Când Aronela dulce cântă
Și Dasha cu drag o ascultă,
Se leag-o dulce prietenie,
Parcă ne-am ști de-o veșnicie,
În care e-așa de minunat,
Că Dumnezeu pe ele le-a creat.
Și nu putem lăsa de-o parte,
Pe cele 3 fete din spate,
Denisa, Iulia și Andreea
Care sunt cu armonia,			
Cu zâmbetul pe-a lor fețe,
Chiar dacă uneori, scuzați-ne,
Suntem așa cum nu vă place,
Îngândurați de-a voastre vieți...
Și orice nume feminin, 			
Să declarăm ca să se știe,
Că ne-a lovit o amnezie,
Și-abia la toamna revenim.
Și-acum intr-un final de poezie,
Cei doi băieți povestitori,
Puțin cam foarte visători,
Vă-mbrățișează cu grație,
Pornind mândri că și-au spus
Povestea lor, fetelor !!!

O clasă formată din 27 de elevi care, îndrumați de dna dirigintă, prof de engleză
Claudia Bolcaș, încearcă să-l slăvească pe Dumnezeu cu tot ce au și cu tot ce sunt, în
orice vreme și în orice loc !

“ Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, iar știința sfinților este priceperea.”
					

			

Proverbe 9:10

Clasa a XI-a A

CLASA A XI-B
MOTTOUL CLASEI: “Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui!”
									Proverbe 19:22
Dirigintă, prof de limba română Mihaela Fildan

Clasa a IX-a

Decembrie 2011		
Ziua dirigintei			

Iunie 2012		
Bucuresti\Sibiu

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Octombrie 2012		
Valea Draganului

Octombrie\Noiembrie
2013-Majorat

Mai 2013		
Misiune Tinaud

Decembrie 2013
Targu-Jiu

Decembrie 2011
Lazareni

Decembrie\Iunie 2012
Negureni

Iunie 2012Excursie la mare

Noiembrie 2012
Abram

Mai 2013
Campionat fotbal LTBE

Iunie 2013Sfârșitul clasei a X-a

Aprilie 2014
Sinteu

Aprilie 2014
Sinteu

8 Martie 2014
La mulţi ani, fetelor!

Spiritualitate
Bătălia pentru mintea ta
		
“Toate sunt lămurite pentru cel priceput, şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţă.
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi nici un lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.
De la mine vin sfatul şi izbânda; eu sunt priceperea, a mea este puterea.
Prin mine împărăţesc împăraţii şi dau voievozii porunci drepte.
Prin mine cârmuiesc dregătorii, şi mai marii, toţi judecătorii pământului.
Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.”
							
Proverbele lui Solomon, Cap.8
..iată câteva gânduri din Scriptură, despre bătălia pentru mintea ta ( ..si a mea):
•

Nu crede tot ceea ce gândești.
Prieteni, cu toții avem cel putin o boală mintală. Se numește păcat. Pe scurt, asta înseamnă că nu ne putem
încrede nici măcar în ceea ce noi înșine gândim.
„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?”
							Cartea profetului Ieremia, Cap. 17
Cu toții avem o capacitate impresionantă de a ne minți singuri.
„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.”
1 Ioan, Cap. 1
Din ceea ce se vede în jur, înţelegem că generaţia noastră ar vrea să pună o tot mai mare valoare pe
autenticitate, într-o lume tot mai sufocată de kitsch si măşti. Aşa că, întâi şi întâi, este foarte important să
înțelegem, la fel ca apostolul Ioan acum 2000 de ani, că nu putem fi autentici pînă cînd nu suntem în stare
să recunoaștem public cât de neautentici suntem mai tot timpul. De aceea..
•

Păzește-ți mintea de gunoaie
„Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie.”
							Proverbele lui Solomon, Cap15
„Nu-mi voi pune nimic rău înaintea ochilor mei.” 				Psalmul 101
•

Nu înceta niciodată să înveți, pentru că: „Urechea celor înțelepți caută știința.”
Proverbele lui Solomon, Cap.18
Dar cum să învăţ?
Selectând bine din ceea ce am la dispozitie, fiindcă stiu că:
“Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar
nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”[…]
“Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.”
					
Intâia epistola a apostolului Pavel catre Corinteni
“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune” 				
A doua epistola a apostolului Pavel catre Timotei, Cap3
Parcurgând cele câteva nivele ale învățării:
Caută cunoștința, pentru că „Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință.” , constată Dumnezeu prin
gura profetului Sau, Osea
Strigă după înțelepciune( perspectivă, acuitate)
„Căci gîndurile Mele nu sunt gîndurile voastre, și căile mele vostre nu sunt căile Mele, zice Domnul.”
		
Cartea profetului Isaia, Cap. 55
Adaugă şi îndrăzneală (convingere), deoarece „În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită
nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală.”				
								
1 Tesaloniceni, Cap. 1
Cere-I caracter (după Chipul si Asemănarea Lui), în aşa fel încât, la urmă, să poţi afirma:
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip
al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 2 Corinteni, Cap.3

Spiritualitate
Nu uita să-ti pui la lucru abilitățile (priceperea, darurile), să fii antrenat, pentru
că atunci
„Când se toceşte fierul, şi rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la
izbândă ajungi prin înţelepciune [cu înțelesul de pricepere, iscusință, talent].”
						Eclesiastul, Cap.10:10
…în lucrul Lui, nu al tău.
•
Hrănește-te zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu, stii doar că:  
„Omul nu trăiește numai cu pîine ci cu orice cuvînt ce iese din gura lui Dumnezeu.”
						Evanghelia dupa Matei, Cap.4
•
Lasă-L pe Dumnezeu să-ți extindă imaginația; pentru că acolo unde nu este viziune, oamenii vor muri; Solomon spune doar clar asta in proverbele sale:
“Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui.”
						Proverbele lui Solomon, Cap.19
•

...si ia uite la ce pot(i) ajunge:

„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură;
feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci,
tinerii voştri vor avea vedenii,
şi bătrânii voştri vor visa visuri!” 		
Faptele Apostolilor, Cap 2
								
							MAXI MORAR, elev cls X A

Spiritualitate
Adolescentul orientat
Adolescența este o etapă importantă din viața fiecărui om, o piesă de puzzle
care face ca tabloul caracterului și al vieții să fie complet. Adesea, când oamenii ajung la
pagina capitolului trei -“Adolescența”- din cartea vieții, încep cu bucurie să întâmpine
primele cuvinte de “Bun venit!” , însă petrecând timp și citind profund printre rânduri ,
parcurgând capitolul mai bine, descoperă o călătorie însoțită de multe obstacole și probleme. În această călătorie, sunt trei feluri de călători : călătorii slabi, călătorii rătăcitori și
călătorii orientați. Călătorii slabi sunt aceia care încă de la primul obstacol ieșit în cale se
dau bătuți , lăsându-se orbiți de zidul fricii, stând pe loc. Călătorii rătăcitori sunt aceia
care se avântă în labirintul lumesc și nu mai găsesc cale de întoarcere, decât mai târziu
sau poate niciodată. Călătorii orientați sunt aceia care știu să înfrunte obstacolele cu mult
curaj, chiar dacă de multe ori: frica, îngrijorarea, teama, descurajarea, tristețea își croiesc
loc; sunt aceia care își mențin calea dreaptă, dar nu prin propriile forțe, ci bazându-se pe
Cel care are stiloul vieții lor în mână. Ei știu că Autorul (Dumnezeu) este mai puternic
decât toate acestea la un loc , de aceea pacea Lui este busola după care ei sunt ghidați.
Dragul meu cititor, pentru a fi un adolescent orientat, trebuie să îți urmezi
Creatorul în toate căile tale, iar sfatul, învățătura, îndemnul și mustrarea să te însoțească
de la primii pași pe care îi parcurgi începând cu acest capitol ,ca apoi să îi menții până la
sfârșitul cărții vieții tale. Dacă îi permiți lui Dumnezeu să te călăuzească, El îți va purta
de grijă și va fi cu tine în fiecare pas, decizie și zi a vieții tale. Dă-i în Mâna lui Dumnezeu
stiloul vieții tale, iar El îți va scrie numele tău în cartea vieţii.
Nu uita că alături de El toate lucrurile sunt posibile și adu-ți mereu aminte că nu rămâne
fără speranță acel ce își pune încrederea în El !
							Bungău Adonia, elevă cls 11 B

Spiritualitate
					

Caut …

Am crezut că ştiu ce e credinţa,o încredere în lucrurile nevăzute, dar nu descoperi credinţa numai după ce ai găsit sensul vieţii şi sensul vieţii e în afara vieţii, e dincolo de viaţă şi viaţa nu
e nimic altceva decât drumul spre sens.Te naşti crezând că vei deveni ceva,trăieşti cu încrederea că
ai să scapi de moarte, dar din păcate mori uitând că ai trăit.
Am crezut adesea că sunt două ceruri în care lumea e un basm, am crezut că voi avea
credinţă dar credinţa a uitat de mine. Şi ce? Pot trăi fără remuşcări şi fără regrete, n-am nevoie de
încredere, încrederea e un cuţit pe care-l pui jos ştiind că într-o zi vei călca pe el. Pot să-mi îndeplinesc visele şi fără credinţă?! Însă pentru mine chiar şi credinţa e un vis al cărui personaj principal e
necunoscut, dar care îmi dă puterea de a merge mai departe.
Simt un dor de credinţă, un dor de un al doilea cer, de stropi de divin şi miros de Eden. Mi-e dor
să cred că mai e puţin, mi-e dor să analizez adjectivul:”credincios”, să merg plin de încredere spre
veşnicie şi să uit cât de credibilă este lumea.
Credinţa e o datorie, nu un capriciu sau un merit. E o ardere intensă a sufletului, e atunci
când păşeşti singur pe o stâncă şi tot eşti sigur că nu vei cădea, e atunci când străpungi marea şi
dezhidratezi oceanul, poţi atinge chiar şi norii fără să trebuiască să zbori. E un sentiment al cărui
sinonim nu e cunoscut de toţi, un sentiment al cărui rezultat este zâmbetul cu toţi dinţii.
Credinţa e o căutare continuă a eului interior, un nivel de raportare la Dumnezeu, un
măcelar al viselor care par imposibile. E stâlpul de foc care îţi călăuzeşte cărarea spre cer, e zbuciumul dintre confuz şi precis, o scrisoare care nu are timbru. Oamenii caută credinţa toată viaţa
lor şi doar la sfârşitul vieţii realizează că de fapt credinţa a fost cu ei în tot acest timp. E una dintre
cheile raiului cu care poţi deschide fereastra spre cer. Credinţa nu se învaţă în biserică, e o sămânţă
a Edenului. Nu e contagioasă şi nu se cumpără la reducere. Am căutat credinţa şi am încetat să mai
visez până când ea m-a prins de mână!
Biserica mi-a definit credinţa, dar nu cu o definiţie clară ci cu un sentiment. Mi-ar fi fost
greu să nu fi fost susţinută de învăţătura primită în biserică, am învăţat acolo:să număr lacrimi, să
plâng în tăcere, să ascult liniştea, să mă hrănesc cu spiritualitatea, să mănânc şi să beau din trupul
şi sângele lui Hristos, să simt urmele de cuie ..şi asta m-a străpuns şi mi-a insuflat iubire.
Biserica nu e doar o clădire mare, e un templu unde se definesc problemele importante
ale vieţii , de fapt se defineşte viaţa. E locul unde simţi ce n-ai mai simţit niciodată: fiori, suspine
adânci, mângâieri calde, voce gingaşă de Tată.
Biserica mă ajută să văd cerul mai clar şi mai aproape, să gust din cele cinci pâini , să
mângâi picioarele lui Isus, să urc dealul Golgota şi să trăiesc în trecut, prezent şi viitor. E locul unde
îţi defineşti sufletul şi conturezi caracterul…Sentimentele îţi sunt univers de discurs, iar timpul nu
mai are limite. Cerul coboară pentru o clipă şi uiţi să respiri, atingi norii şi visezi eternul, tresari
la auzul glasului târziu şi aştepţi mângâierea de seara..pentru că roadele se culeg seara dupa ce s-a
terminat secerişul. Ea e locul unde mi-am găsit sensul vieţii şi am început din nou să trăiesc ..dar
nu eu ci Hristos… În tăcerea de apus mi-am frânt aripile gândului şi am început să scriu..scrisul nu
e un merit, e un blestem..e atunci când sufletul iţi arde şi trăieşti cu frica faptului că într-o zi o literă
va sări la tine şi-ţi va muşca degetul plin de cerneală. Dar continui să caut… să caut
Credinţa e o căutare continuă a eului interior,
caut să o găsesc ,
să pot păşi spre exterior,
topit in straiul ceresc.
							Filimon Alexandra, elevă XII A
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Blaise Pascal – filosof ?
Cu siguranţă Blaise Pascal a fost un geniu în științe. Însuşi Chateaubriand oferă posterităţii un portret ce scoate în evidenţă precocitatea tulburătoare a genialităţii lui: „A existat un om
care, la 12 ani, cu linii şi cercuri, a creat matematicile; care, la 16 ani, făcuse cel mai savant tratat
asupra conicelor din câte s-au văzut de la antichitate; care, la 19 ani, transformă în maşină o ştiinţă
ce există în întregime în intelect; care, la 23 de ani, a demonstrat fenomenul greutăţii aerului şi a
distrus una din marile erori ale vechii fizici; care, la vârsta la care alţi oameni încep abia să cunoască, după ce parcursese deja cercul ştiinţelor şi-a dat seama de neantul lor şi şi-a întors privirile spre
religie; […] care, în scurte răgazuri ale suferinţei sale, a rezolvat, jucându-se, una din cele mai înalte
probleme ale geometriei şi a aşternut pe hârtie gânduri care ţin tot atât de mult de Dumnezeu ca şi
de om. Acest geniu extraordinar se numeşte Blaise Pascal”.
Când spunem „Blaise Pascal”, gândul ne sare la filosofie. Problematica pe care vreau s-o
deschid are ca menire o înţelegere mai complexă a ceea ce înseamnă, de fapt, Blaise Pascal –totul se
reduce la o întrebare: Pascal a fost un filosof?
Cu precădere, Pascal dispreţuia un lucru: filosofia. El a încercat mereu să disocieze filosofia de religie şi ştiinţă, pentru că într-un timp dominat de elaborarea sistemelor, un timp al metodologiei, el va rămâne un spirit liber, nesistematic, pentru că vede în filosofie un caracter geometric,
şi geometria, „oricât de seducătoare prin claritate, nu rezolvă problemele”. Iar, nemulţumit de
„argumentele” neconstrângătoare existente până la vremea lui, va încerca să încropească un argument constrângător, dar care nu constă într-o metodologie, într-o matrice, ci va fi „ mai degrabă
sugestia unei metode decât algoritmul ei”; astfel că va concepe o Apologie a religiei creştine. Deşi
scrie o Apologie a religiei creştine, Pascal nu se va număra printre apologeţii creştinismului pentru
că nu porneşte de la creştinism, ci după o lungă căutare prin varietatea soluţiilor laice se va odihni
în răspunsurile date de creştinism. El scrie din perspectiva unui om ce are în faţă o problematică la
care nu găseşte răspuns în ştiinţe şi filosofie, pentru că prin modul lor „simplist” de a privi lucrurile, ele nu pot găsi răspuns pentru paradoxurile existenţei –a naturii şi a omului –, lucruri opuse, dar
care nu se reduc, ci există în armonie. El observă în grandiosul omului mizeria lui, şi în mizeria lui,
grandiosul –dar nu alternând, ci coexistând concomitent; opoziţia proeminentă dintre grandios şi
mizerie, glorie şi micime, graţie şi nimicnicie, respectiv demnitatea în salvarea graţiei şi umilinţă va
duce la un efort dureros, la o căutare trudnică, gemândă. Pentru că disperarea (în cel mai puternic
sens al cuvântului) îl cuprinde: va căuta răspunsul în religie – dar pentru el, religia adevărată este
religia care poate explica ce este omul: iar explicaţia cea mai bună a găsit-o în creştinism.
Pornind de la două postulate –unu din fizică şi altul din matematică – va încerca să creeze
un argument indubitabil, un argument constrângător în favoarea existenţei lui Dumnezeu. Postulatul din fizică vorbeşte despre existenţa unui primat al faptelor, şi anume, pentru ca raţiunea să fie
raţională ea trebuie să-şi păstreze limitele ei: „nu poţi demonstra împotriva unui fapt decât dacă
eşti iraţional”. Al doilea postulat, cel din matematică, se referă la ordine – nu poţi trece dintr-un
ordin în altul decât printr-o punte, care, spune Pascal, este rugăciunea. El observă existenţa a trei
ordine: corpul, raţiunea şi un al treilea ordin de existenţă, numit de el „inimă”.
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Pentru că raţiunea este limitată de popriile limite pe care şi le impune pentru a
rămâne raţională, şi pentru incapacitatea ei de a înţelege paradoxurile atât de evidente,
Pascal va apela la cel de-al treilea ordin al existenţei umane, şi anume „inima” – iar pentru
aceasta va folosi „puntea” amintită mai sus. „Cunoaştem adevărul nu numai cu raţiunea,
ci şi cu inima, cu ea cunoaştem primele principii... căci cunoaşterea primelor principii
–ca de exemplu că există spaţiu, timp, mişcare, numere este tot atât de fermă ca şi aceea
pe care ne-o dau raţionamentele noastre. Şi de aceea raţiunea trebuie să se sprijine pe
cunoştinţele inimii şi ale instinctului, să-şi bazeze pe ele discursul. E tot atât de inutil şi
ridicol ca raţiunea să ceară inimii probe pentru primele principii, pentru a consimţi la ele,
după cum ar fi ridicol ca inima să ceară raţiunii sentimentul pentru toate propoziţiile pe
care le demonstrează pentru a voi să le primească.” (fragm. 282)
În centrul „filosofiei” pascaliane va fi omul – dar nu un om ales, nu tipul pedantului, ci omul încadrat într-o profesie, omul comunicativ, care se amuză cu prietenii săi,
omul monden, care, după ce divertismentul şi activitatea s-au sfârşit, rămâne brusc, fără
niciun avertisment „singur faţă în faţă cu sine –în deplină singurătate”. Pascal însuşi va delimita o catalogare a oamenilor: „nu există decât trei feluri de oameni: unii care îl slujesc
pe Dumnezeu pentru că l-au găsit; alţii care se străduiesc să-l caute pentru că nu l-au găsit;
alţii trăiesc fără a-l căuta şi fără a-l fi găsit. Primii sunt raţionali şi fericiţi, ultimii sunt
nebuni şi nefericiţi, cei de la mijloc sunt nefericiţi şi raţionali”.
Aşadar, iată omul lui Blaise Pascal: „Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din
natură; dar este o trestie cugetătoare. Nu trebuie ca întregul univers să se înarmeze spre
a-l strivi. Un abur, o picătură de apă e destul ca să-l ucidă. Însă în cazul în care universul
l-ar strivi, omul ar fi încă mai nobil decât ceea ce-l ucide; pentru că el ştie că moare; iar
avantajul pe care universul îl are asupra omului, acest univers nu-l cunoaşte”. Această
„trestie cugetătoare”, cu paradoxurile ei, ce se extind şi asupra lui Dumnezeu: este cert, şi
totuşi, incert – va găsi reconcilierea tuturor opoziţilor sale într-o armonie dată de credinţa
în Dumnezeu. „Omul lui Pascal este o fiinţă sfâşiată, alcătuită din elemente antagonice,
fiecare dintre ele fiind în acelaşi timp insuficient şi necesar; omul nu poate nici să opteze
pentru vreuna din ele, dar nu poate accepta nici ruptura. El aspiră spre o sinteză, spre un
adevăr real, spre nemurire integrală pe care o găseşte în creştinism. Câtă vreme crede, este
împăcat şi senin. Numai că şi credinţa lui e paradoxală ca şi el, ceea ce face ca sfâşierea să
se refacă: refuzul lumii este însoţit de conştiinţa vanităţii lui, aderarea la valori – de conştiinţa imposibilităţii salvării lor.”
În încheiere, am putea spune că Pascal este un filosof (dar în terminologia noastră), şi că, în ciuda voinţei lui, a apelat la ceea ce dispreţuia mai mult, pentru că inseparabil vorbind despre om (punctul central, indisolubil gândurilor lui) la un nivel atât de
înalt (atât pentru vremea lui, cât şi pentru a noastră) şi despre problemele existenţiale, şi
totodată punându-şi întrebări atât de grave – inevitabil va fi catalogat drept filosof. Până la
urmă, filosofia poate fi definită ca „o căutare mereu reluată sau deschidere mereu nouă de
probleme”, şi este, de altfel, „modul de expresie singur propriu spiritului lui Pascal”.

Săutiuţ Elias, elev cls X B
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Și totuși, Dumnezeu era artist…
Odată, pe vremea când cugetam în la minor, s-a întâmplat să mă simt, pentru o
clipă, metaforă de lut a ceva sublim, a unei ființe de sunet, a sacrului ascuns după perdea...
și fluturele de aur, minunea aceea, îmi lumina zilele nespus, până cînd El devenise arta pe
care o iubeam. În fiecare zi mă întorceam în mine însumi cu înfrigurare, fremătam, visam
furtuna aceea de note din piept. Într-o altă zi mi-am pus, însă, toate inimile cap la cap și
am pornit prin mine, tăcut, să o găsesc pe cea din urmă... Atunci, mi-am pierdut fluturele.
Pierdusem arta – văzusem că nici în ea nu poţi găsi libertatea ființei. Când am tras
perdeaua am văzut că orice artă are ceva din tragedia unei păsări închise în colivie, că nici
ea nu poate exista în absența răului. Fără contrast, nu se naște nimic. Cum aș ști ce este
binele, fără să fi cunoscut vreodată răul? Și ce sens are frumosul, fără conştiinţa urâtului? O ecuaţie. Dacă aş vrea să îl scriu pe x în funcţie de y (sau poate să exprim lumea,
raportând-o doar la binele din mine însumi) și să îl înlocuiesc tot în ecuația originală, în
premisă, mă întorc întotdeauna, în mod tragic, la început, fără să obțin nimic nou. 0=0.
Iată una din nedumeririle sufletului meu – a nu putea folosi prima relație ca principiu
unic, chiar dacă ea rămâne adevărată... a fi necesară o a doua, un punct de sprijin – răul.
Nu auzim oare fiecare dintre noi o voce şoptind că răul este distrugerea şi haosul? Dar fără
să fi ştiut îl folosisem ingredient în iubirea sonoră a corzilor mele. O, artă cu suflet binar... Cum ai rămas ca o cochilie golită de minunea ce o umpluse odată! Apusă imagine a
imperfecţiunii mele, un joc profan între bine și răul nocturn vibrând în florile eului... Ce
minune fusese să șezi căutând frumosul și omul, ce dans - și azi, ce infern...
Și totuși, Dumnezeu era artist. Am înțeles într-un târziu că răul nu este decât
o umbră, o negare a tot ce există, tot așa cum întunericul nu este decât absența luminii.
Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dar noi ne-am îndepărtat de ea
demult prin păcatul originar. Dumnezeu este, astfel, singurul care a putut afirma: Eu sunt
Cel ce sunt. Omul nu este în măsura în care El este. Nu în măsura în care lumina există
faţă de întuneric. Fiindcă ne-am amestecat cu tenebrele – cu ceea ce nu este.
Dar, în final, am devenit conștient de uriașa putere de transfigurare a Aceluiași
care a făcut din stâncă - apă, din apă - vin, iar din vin - sânge, adică viață și renaștere.
Lumina care suferă sărutul întunericului salvează ceea ce este ireductibil în om. Îmi regăsisem fluturele de aur și bucuria orfică... Căci din miez ai întins mâna spre ceea ce nu era
miez ca să îmi răscumperi inima şi harfa. Aceasta este povestea mea și, cred eu, a oricui
din specia mea ciudată, a iubivorelor. De vrei să afli restul, va trebui întâi să mori. 		
Da – o știu bine: să fiu om mă va costa într-o zi viața. A fi artist este a-ți naște cu durere
perla pe marginea mării...
							

David Popa, cls a XII-a B
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ETICA VS. CREŞTINISMUL DE AZI
“Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine,
iubitori de bani, laudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără
evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfranaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de
Dumnezeu, având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea”. 			
								2 Timotei 3:1-5
Analizarea şi cercetarea mai amănunţită a acestor versete din epistola lui Pavel
către Timotei asociată cu o privire de ansamblu asupra lumii în care trăim, ne fac să credem, să fim convinşi chiar, de apropierea venirii Domnului. Dreptarul oricărui credincios
în aceste vremi este şi trebuie să fie Scriptura.
Lumea noastră se confruntă cu mult mai multe probleme decât lumea părinţilor
noştri spre exemplu. Tot în capitolul 3 din Timotei ni se spune că ”oamenii răi vor merge
din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi”. Această decădere din
firea omenească este conectată în aceste vremuri cu tehnologia de vârf ce stă la dispoziţia
oamenilor. Fie că vorbim de proteze inteligente, de tratamentul cu celule stem, de donarea de organe, de avort, de clonare, sau de supravegherea la care suntem supuşi în fiecare
moment al vieţii noastre, de dispariţia noţiunii de spaţiu personal şi de apariţia fenomenului social virtual Facebook, toate acestea puse împreună, dovedesc cât de complicate şi
de dificil de negociat sunt deciziile pe care le avem şi le vom avea de luat. Tocmai de aceea
avem nevoie să ştim ce spune etica creştină despre problemele cu care ne confruntăm.
Etica este definită ca disciplina care se ocupă cu studiul principiilor, normelor
de viaţă şi izvoarelor de unde oamenii îşi extrag aceste norme şi principii de viaţă. Principiile morale au două surse principale, una transcendentă şi una imanentă (omul ca fiinţă
vie este bazat pe raţiune, sentimente, experienţe). Astfel definim etica creştină ca şi etica
înrădăcinată în Scriptură, ce are ca sursă revelaţia divină din Scripturi şi consideră restul
izvoarelor ca fiind subordonate revelaţiei divine.
Ceea ce ne învaţă Scriptura este că existenţa umanităţii pe acest pământ se împarte în patru segmente de importanţă majoră pentru ceea ce înseamnă viaţa pe pământ.
În primul rând avem CREAŢIA, o creaţie ce a fost creată cu un scop bun, acela de a-I da
slavă Creatorului, cum spune de altfel şi Psalmul 19. Nu doar că am fost creaţi cu un scop
bun, dar am fost creaţi şi cu o natură bună, o natură ce cooperează, lucrează împreună cu
creaţia pentru a îndeplini scopul. Mai mult decât atât, am fost creaţi într-o relaţie bună,
desăvârşită atât cu Creatorul, cât şi cu creaţia (Geneza 2:8-19).
Cea de-a doua parte importantă a existenţei omului este CĂDEREA ÎN PĂCAT.
Această cădere în păcat s-a realizat prin apelarea la una dintre cele trei caracteristici
desăvârşite ale creaţiei, mai precis prin deturnarea scopului pentru care am fost creaţi,
mândria şi dorinţa de auto-înălţare luând locul Dumnezeului celui Viu (Isaia 14:12-14).
Astfel, putem afirma că elementul esenţial în moralitatea umană este scopul acţiunilor
noastre. Imediat dupa deturnarea scopului, a urmat şi pervertirea naturii, atât a creaţiei
cât şi a omului, descrisă în Romani 8, precum şi deteriorarea relaţiilor atât cu Creatorul
(Geneza3:8) cât şi în creaţie (Geneza3:12-13).
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A treia parte o reprezintă RĂSCUMPARAREA PRIMITĂ DE OM PRIN JERTFIREA LUI ISUS HRISTOS pe Golgota.
Această jertfă are ca scop principal naşterea din nou a fiecăruia care crede, astfel
schimbându-se natura pervertită şi păcătoasă. Această schimbare a naturii este şi soluţia
unică pentru rezolvarea relaţiilor. Odată născut din nou, omul are datoria de a se sfinţi,
sfinţenia însemnând separare de păcat şi pus de-o parte pentru Dumnezeu. Omul nu
mai trăieşte după legea şi îndemnurile firii, ci trăieşte într-o lege a dragostei, el iubeşte pe
Dumnezeu pentru că El ne-a iubit intâi (Ioan 14:24).
Totodată, omul răscumpărat trebuie să împace dragostea pentru aproape cu voia
lui Dumnezeu, reprezentată de poruncile care le-a dat poporului Său.
Cel de-al patrulea punct este cel pe care credincioşii îl aşteaptă, GLORIFICAREA, veacul viitor, când vom sta la dreapta Mielului junghiat. Acest al patrulea punct este
cel care trebuie să determine traiul oamenilor răscumpăraţi pe pământ, deoarece gândul
lor trebuie să fie la destinaţie, iar comportamentul lor compatibil cu cerul. Destinaţia în
care dorim să ajungem ne stabileşte atât drumul pe care îl vom urma cât şi modul cum
mergem pe el.
În încheiere, doresc să luăm modelul lui Daniel, un tânăr care a ales să nu se
spurce cu bucatele alese ale Împăratului Babilonului ca să rămână aproape de Domnul
Dumnezeul lui Israel: “Dar aceia din popor care vor cunoaste pe Dumnezeul lor vor
rămâne tari şi vor face mari isprăvi.” Daniel 11:32.
						Emi Mocuţa, elev clasa a 12-a A
FĂ-ŢI TIMP, de Traian Dorz
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând,
Fă-ți timp să poți, cu mila, să le alini, trecând.
Fă-ți timp pentru-adevăruri și adânciri în vis,
Fă-ți timp pentru cântare cu sufletul deschis,
Fă-ți timp să vezi pădurea, s-asculți lâng-un izvor,
Fă-ți timp s-auzi ce spune o floare, un cocor.
Fă-ți timp s-aștepți din urmă când mergi cu
slăbănogi,
Fă-ți timp pe-un munte, seara, stând singur să te
rogi,
Fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrâni,
Fă-ți timp de-o vorbă bună și-o coajă pentru
câini.
Fă-ți timp să stai aproape de cei iubiți, voios,
Fă-ți timp să fii și-al casei în slujba lui Cristos,
Fă-ți timp să guști frumsețea din tot ce e curat,
Fă-ți timp, căci ești de taine și lumi înconjurat.

Fă-ți timp de rugăciune,de post și meditări,
Fă-ți timp de cercetarea de frați și de-adunări,
Fă-ți timp și-adună-ți zilnic din toate câte-un pic,
Fă-ți timp, căci viața trece și când nu faci nimic.
Fă-ți timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu să stai,
Fă-ți timp, căci toate-acestea au pentru tine-un
grai,
Fă-ți timp s-asculți la toate, din toate să înveți,
Fă-ți timp să dai vieții și morții tale preț.
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The Story of a Sky Watcher
Imagine a life where your soul purpose would be to find and stare your entire
life at the most beautiful sky you could ever think of, outside, while you are stuck inside a
dark house. You would normally start searching for windows or doors, but whatever you
find is either locked, either covered...
After a long day search, you find yourself in the attic, falling down on the floor, out of
exhaustion and you notice light coming from above - a window in the ceiling, made out
of aged wood. An old window is usually covered by dirt and so, it is hard to see the bright
shining sky. But still, you are overwhelmed by the dust particles and the silence around
you all of which merge everything into a perfect magical moment.
You feel happy enough... and your instincts tell you to be satisfied with just what you have
got so far... and not to keep on fighting for what you are meant to fight, denying the fact
you are so close.
You tend to look at the people around who are also staring, but at some painted
clouds on the ceiling. You start to criticize them; you tell them where to go and how to
go, confusing them with useless indications. What you haven`t noticed, in your desperate
trial to show the light to the ones next to you, is that you turned your head from it, in that
attempt.
So, you think about cleaning up the misery.. . but you can’t. It keeps adding up,
whatever you do…It is said that when it turns almost completely black, the window will
break out of nowhere and Light will invade the house, but that’s another story.
Let’s get back to you ... your story.
You are stuck at the window, getting bored, not fulfilling the destiny you were told
you would have. Feeling sad and disappointed. You hear a noise downstairs and laugh
from the people who stopped trying, stopped caring. You head towards them denying
everything,.. simply giving up.
That`s the story - That`s the present. So many things we are doing wrong, so
much to wake up from, so much to change...
Christianity is like seeking out to stare at the skies from a window. But shamefully, most of us can`t find the power to look past the dust which is covering it. The
misery of which humanity, some so-called “Christians” included, have splashed on
top of the window along the years. The window which a Man long forgotten in the
memory of humans, but well remembered in the book we call Bible, built for us, from
the wooden cross He sacrificed on, and from the iron nails which pierced the flesh… a
bridge to beauty, a path to unity... a way of life.. and a door for souls.
							Alin Bolcaş, 11th A student.

CREATII LITERARE
LOVE...
Did you ever wonder what are we living for ?
Did you ever want to know if there’s a God or not ?...
...Who knows the truth ? ... Who has it ?...
Sometimes,
It feels like life is just a comedy..
We’re all playing in it.
It seems like people are just kind of puppets
In somebody’s hands.
It feels like everybody is playing his act
And wearing his own mask all the time...
Is anybody taking the risk to take it off , to be himself ?
Does anybody have the courage to stop playing...
to break the puppet’s strings ?
Does anybody want to be set free ?...
Love...
Will never condemn
Will never ignore
Will always forgive !
The Truth will set you free!
.. .It’s not hard to find the Truth..
It’s hard to have the power to seek It !
Seek the truth and you will find it
If you’ll seek it from all your heart!
So...
There can’t be nothing!
There must be a truth...
The Truth !
‘Cuz if there’s nothing
Then what are we living for ?
Why are we living anymore?..
Did you ever think about it ?
Did you ever ?....
					

By ANDA BUNGĂU, 11TH A STUDENT
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WHY ?
Why do we always love what we shouldn’t ?
Why don’t we see what deserves
to be cherished ?
Why don’t we know to cherish the value
when we found it ?
Why can’t be something beautiful
without pain ?
Why can’t we live without leaving hurt souls
and broken hearts behind ?
Why can’t we read the suffering
in our friend’s eyes anymore ?
Why do we have so much time for everything
but not enough for our soul ?
Why do we live wondering always
if we took the best decision ?
Why can’t we never be sure which is our way ?
Why does it feel like we’re always playing
a Russian roulette ?
Why is the entire life like...all or nothing at all ?
Why ?...U,
			
				

By ANDA BUNGĂU 11TH A STUDENT
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I was the melody...
Whisper me what was there
Down to the bottom...
Where rusty rails end
Sleeping on the underground walls
Mistical inscriptions...
There our forgetfulnesses are born
And how many travelling birds
Have never come back
Vanishing in sombre times The darkness of my beginnings.
Do not ever go there.
And yet, tell me what is there
Down to the bottom,
Where the cry of the old violin stops
Where many are and yet nobody
If you, at any cost want to know
I will whisper it to you
But the story is too long
For the heart to bear
There, where stairs end
Steping over tales and dead leafs
Came from nowhere...
You can hear louder and louder –
The deaf sound of a rhythmical beat
As from a far away drumm
Of the self;
If you come out alive from the hands
Of the angels that keep your doorstep
You discover the deaf and old abyss
Where burningly beats of so many seconds of man
The city’s heart of fire…
There on the edge have I sat
Holding my head in the hands
Until I have found the secret
Of daring
And then I got in –
Oh, that hidden spring of origins,
In front of that black piano,
Black like the nothingness in ourselves,
Someone had started a minor song
And the sweet rain of fingers on the keys
Hurt
For I was the melody...
I have survived myself then
But today I don’t know if I would I am not a child any more.
And how many travelling birds
Have never come back
Finding themselves illusions
Where rusty rails end
Sleeping on the underground walls
Mistical inscriptions...

Eu eram melodia...
Şopteşte-mi ce era acolo
Jos de tot...
Unde se termină şinele ruginite
Şi dorm pe ziduri subterane
Mistice inscripţii...
Acolo se nasc uitările noastre
Şi câte păsări călătoare nu se mai întorc
Vreodată...
Ci se pierd în sumbre timpuri,
Tenebrele – nceputurilor mele.
Să nu te duci acolo niciodată.
Şi totuşi, spune-mi ce-i acolo
Jos de tot,
Unde n-auzi plânsul viorii solitare
De pe stradă,
Unde-s mulţi şi nu e nimeni...
Dacă vrei neaparat să ştii,
Îţi voi spune şoptit
Dar e o poveste prea lungă
Pentru ca inima să îndure
Acolo... unde se termină treptele
Şi calci peste poveşti şi frunze moarte
Venite de cine ştie unde...
Poţi auzi din ce în ce mai tare –
Sunetul înfundat al unor bătăi ritmice
Ca dintr-o tobă depărtată
A sinelui;
Dacă scapi cu viaţă
De îngerii ce-ţi păzesc pragul
Descoperi prăpastia cea veche şi surdă
În care bate-arzând de-atâtea clipe de om
Inima de foc a oraşului...
Acolo am şezut pe margini cu capul în mâini
Până am priceput într-un târziu secretul
De a îndrăzni
Şi am coborât înăuntru –
Ascuns izvor al originilor,
În faţa pianului negru ca nimicul din noi
Cineva începuse o melodie minoră
Şi dulcea ploaie a degetelor pe clape
Mă durea adânc
Căci eu eram melodia...
Mi-am supravieţuit atunci,
Dar nu ştiu dacă aş mai putea azi
Pentru că nu mai sunt copil.
Şi câte păsări călătoare nu se mai întorc
Vreodată...
Ştiindu-se iluzii
Acolo unde şinele se termină
Şi dorm pe ziduri subterane
Mistice inscripţii...
		

David Popa, elev cls XII B
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Importanţa cunoaşterii de sine

Încă de când ne naştem şi până murim, călătoria noastră prin viaţă e o încercare
de a realiza cine suntem. Problema e că, în această călătorie, întâlnim multe obstacole,
care ne împiedică să urmăm drumul nostru normal, cel bun. Se spune că nu îţi ajunge o
viaţă să cunoşti un om. Atunci eu mă întreb: cât timp e necesar oare ca să te cunoşti pe
tine însuţi? De cele mai multe ori, noi, adolescenţii, fugim de aceste întrebări, le evităm,
credem că dacă nu ne confruntăm în mod direct cu ele, atunci nu reprezintă neapărat o
problemă, să recunoaştem, suntem superficiali în această chestiune de viaţă.Totuşi, când
devenim conştienţi şi începem să ne cercetăm pe noi înşine, suntem afectaţi de aceasta.
Din moment ce nu ne cunoaştem pe noi înşine şi nici măcar nu încercăm, nu ne vom
putea stabili propriile principii, să avem propriile credinţe, propriile temeri. Totul va fi
condus de automatismele lumii de azi cu care suntem obişnuiţi, crezând că aşa e firesc,
normal şi bine.
Nu ezitaţi să puneţi întrebări,să vă gândiţi dacă unele lucruri le faceţi pentru că
asta simţiţi voi, sau le faceţi din o oarecare obligaţie. Nu vreau să mă înţelegeţi greşit. Dacă
e un lucru constructive, dar pe care îl faceţi la început obligaţi, e benefic la sfârşit pentru
voi şi o să vă bucuraţi că l-aţi făcut. Mă refer la acele lucruri pe care laşi pe alţii să le decidă
pentru tine. Un exemplu concret e grupul tău de prieteni, unde toată lumea ştie că nu poţi
comanda nimănui, aşa că deciziile sunt luate în funcţie de părerea fiecăruia... dar când ai
decis ceva în ciuda faptului că era doar părerea ta sau respecta doar principiul tău?
Oricum ar fi, trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, la urma urmei,
ne dăm seama de cine suntem şi după cum ne afectează lucrurile şi mai ales persoanele
din viaţa noastră. Un mic sfat: nu vă lăsaţi influenţaţi în mod negativ de nimeni, nici măcar de cei mai buni prieteni, cel mult, îi veţi pierde pe ei, dar nu vă veţi pierde voi!
								Denis Moza, elev cls 9B
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Exerga de pe medalia vremii
Trăim într-o lume viciată, al cărei tonus dinamitard, imprimându-se ca o ceaţă în
pânza sufletelor, macină bunătatea; într-o lume din care a dispărut prietenia; într-o lume
plină de forfotă vibratilă, în care graba impietează totul, de la momentele matinale până la
cele vesperale, fără ca oamenii să mai aibă timp pentru a medita la lucrurile nobile a căror
realizare le stă în putinţă; într-o lume în care devine dicton vorba oricărei persoane, fără a
i se mai analiza valorile morale.
Aceasta e Realia contingentului imund, în care cărţile sunt leacuri - tot mai necunoscute - pentru acel nu-ştiu-ce obosit din peştera fiinţei, repere către fascinaţiile Utopiei
ale cărei frumuseţi pot părea vetuste pentru ochii obosiţi ce nu cred în fasciculele luminii
divine; pentru a dărui sufletului obosit de insensibilitatea firii o clipă de dulce visare, în
care renaşti, trăieşti, iubeşti, râzi, plângi, fugi, te joci, priveşti, te miri şi înveţi din orice... o
lume în care tristeţea durează o clipă, pentru ca apoi, din acea lacrimă vărsată să curgă o
cascadă de bucurie... o lume în care hedonismul e de prisos.
Cărţile, cu viaţa lor, cu durerile lor, cu dragostea, cu tânjirea, cu adâncul, cu ascunsul, cu toate trăirile din ele sunt tot atâtea Universuri în care curge mai multă lumină
şi se poate zbura mai uşor...
							Adina Crăciun, clasa a VI-a B
Himera trecutului
Închid ochii...
Mă las învăluită de mireasma trecutului: un parfum dionisiac, o aromă sacrosanctă,
un balsam rafinat. Fantasme ale amintirilor reînvie, parcă invocate de un necunoscut feeric. Ceaţa misterului dispare, fiind acum trecutul în incursiune. Toate grijile, toate problemele, toate facturile sufleteşti, toţi duşmanii, toate lacrimile dispar, renăscându-se astfel
bucuriile, zâmbetele, diamantele inimii, perlele sufletului.
Trecutul, un refugiu în clipele în care eşti prins în mrejele urii, are mereu grijă să
scrijelească luminile din reminescenţă, inundându-ţi holul propriei conştiinţe cu relicve
ale făpturii interioare, cu sărbători ale eului...
Deschid ochii... Toate problemele lumeşti străpung himera care mă atrăgea într-un
dans indian în jurul focului uitării... Şi realitatea devine o otravă ei înseşi
							

Oana Cifor, clasa a VI-a B
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Singurătate
Să fii singur înseamnă să fii neînţeles. Tata şi mama nu-ţi înţeleg valoarea şi te
subestimează, colegii văd doar o parte din tine pentru că eşti prea profund, iar profesorii
te privesc printr-o foaie de hârtie. Într-o asemenea situaţie, în care valoarea ta e cu totul
ignorată, iar conştiiţa ta de sine se revoltă, să apelezi la singurătate pare uşiţa de evadare.
Doar eu mă cunosc. Nimeni nu mă înţelege. N-am nevoie de nimeni. Să fii singur nu e
atât de rău. Cui nu i-au trecut asemenea cuvinte cel puţin odată prin minte? Există totuşi o
problemă, începând chiar de la prima afirmaţie- Doar eu mă cunosc. Oracolul din Delphi – „cunoaşte-te pe tine însuţi”- nu e o frază pusă la întâmplare. Adevărul e ca în cea
mai mare parte cunoştinţa de sine e rară. Capcana constă în faptul că rămâi doar cu tine
( adică „singur”), dar ajungi să-ţi dai seama că faci cunoştinţă cu un alt tu, pe care tu nu-l
cunoşti. Eşti cu adevărat singur atunci când nici măcar tu nu te poţi înţelege- aici ajungem
pe teritoriul angoasei existenţiale.
Ce ne face să apelăm la singurătate de bună voie? Probabil respingerile celorlalţidar la ce te poţi aştepta de la alţi oameni care sunt în aceeaşi cauză cu tine ( n-au făcut
cunoştinţă cu ei, şi nu se pot înţelege pe ei înşişi)- să te poată înţelege pe tine? E ciudată
perspectiva personală: din locul unde stai, singur, într-un colţişor, îi vezi pe toţi ceilalţi
uniţi împotriva ta, deşi toţi ceilalţi au exact aceeaşi poziţie precum a ta. Mai e o chestiune
ciudată cu singurătatea asta: nu-ţi dai seama de ea decât în anumite momente. Te simţi
singur în nevoi şi-n momentele grele- cu alte cuvinte când distracţia dispare. Blaise Pascal
a numit distracţia ca fiind singura care ne consolează de mizeriile, şi totodată cea mai
mare dintre ele. Singurătatea este un mecanism natural al autocunoasterii, o transfigurare
a adevăratului eu pe care-l pune faţă-n faţă cu realitatea şi-l somează să-şi demonstreze
viabilitatea. Ea vine ca o blamare a tot ce înseamnă iresponsabilitatea alimentată de ignoranţă, un monstru ce înspăimântă condiţia burgheză şi destramă lumea viselor. E o casă a
terorii, ce te forţează să stai drept şi să răspuzi întrebărilor ce singur ţi le-ai pus mereu, dar
la care ai evitat un răspus din cauza urmărilor ce-l succed. Ea singurătatea, este precum un
ţânţar care nu te lasă noaptea să dormi, şi după trei ore de vânătoare în care toate simţurile
ţi-au fost suprasolicitate, aşternându-te în pat extenuat, vine şi-ţi mai şopteşte…
Există un moment când nu mai poţi fugi de ea- ne refugiem în distracţii, jocuri,
facebook, lectură, filme sau seriale, cei mai mulţi în disperare ajung în pornografia ce le
cauzează un gol perpetuu, care regulat se goleşte mai mult, în relaţii fără sens şi cu nicio finalitate; într-o demenţă a extenuării corpului în diferite sporturi (şi asta numai ca să poată
dormi noaptea), iar uneori în mizerii camuflate: în convorbiri intelectuale ce se abat de la
subiectul principal- eu, şi ce se întâmplă cu mine; - da, câteodată bolile sau evenimentele
neprevăzute ne scot din sfera confortabilului...apare momentul când singurătatea trebuie
privită faţă-n faţă. Atunci ea initiază procesul de condensare în interior, şi ne trece fiorul
meditaţiei. Acel proces de comasare a întregii conştiinţe în proximitatea propriului eu se
face prin simpla alocare de timp- cu alte cuvinte “să mai petreci timp şi cu tine”. Mai mult,
în momentul singurătăţii, toate celelalte trec în sfera neesenţialului; apare dispreţul pentru
materie şi indiferenţa pentru intelectualitate...dispare visul de a deveni doctor şi dorinţa
de a avea o maşină luxoasă, toate se plasticizează într-un dispreţ amorf, o indiferenţă greu
definibilă faţă de ceva care acum nu mai are sens.

CREATII LITERARE
Tot ce contează e momentul în care mă aflu (al singurătăţii absolute în raport cu
lumea) şi intransigenta cale către moarte. Aici singurătatea se arată ca un indicator pe
autostrada anxientaţii, a cărei rută mai toţi o urmează. Trecutul contează precum o amintire, oferind doar greutate sentimentului solemn ce pluteşte grav prin atmosfera imensei
planete a singularităţii eului aflat lângă nimic.
Amintirea unui trecut pierdut (privit din perspectiva de moment), în care am
adunat doar materialul pentru un foc mare pe care-mi va fi trecut numele, şi odată cu
intelectualitatea şi terminologia de a formula metafora asta, creează un imens dispreţ şi-o
părere de rău pentru timpul iremediabil pierdut, iremediabil irosit.
Ajungi în confruntări directe, şi-ţi dai seama ca eul tău nu e atât de paşnic cum l-ai cunoscut. Un gând se răsfrânge prin conştiinţa zvârcolită... dacă tot ce-am făcut până acum
e degeaba...ce-ar trebui să fac? Îţi cauţi un scop, şi-ţi dai seama că n-ai unul, o dorinţă, şi
ea lipseşte... marea luptă a singurătăţii abia începe. Lovitură după lovitură, slăbeşte gardadupă atâţia ani te-ai gandit că ştii ce faci.. poţi juca teatru, poţi chiar să-ti păcăleşti sinele,
dar în momentul singurătăţii, totul rămâne descoperit- totul e confruntat cu realitatea
crudă, că totul e efemer, material pentru foc şi versuri pentru a-i cânta lumina. Doar sinele
ştie că e etern (trimitere la trestia lui Pascal)...şi se vede singur în neant pentru vesnicie,
ştiind că toate celelalte vor dispărea.
În prezentul plan teluric, asta face singurătea- disperă. Ajuns în angoasa existenţială, cauţi refugiul în alţii, iar ei nu-s nicăieri; şi cum cea mai dureroasă rană este
cea deschisă iar şi iar...descoperi o singurătate mai profundă; neînţelegere, disproporţie,
părăsire... cele trei elemente ale chinuitorului. Toţi cei ce nu te înteleg, te părăsesc; iar cei
pentru care ai dat totul, nu-ţi oferă nimic…numai dispreţ. E cazul profesorului, cazul
părinţilor, cazul celui care crede că are un prieten...iar el e de negăsit. Singurătatea e un
semn al umanităţii şi veşniciei noastre, o metaforă a eternităţii; ea arată spre nevoie, mai
exact, spre nevoia noastră de a aparţine cuiva care ne înţelege. Şi cum omul nu poate, nu e
nicidecum un “argument” în favoarea existenţei lui Dumnezeu; e o soaptă către cei ce sunt
gata să asculte un adevăr- ai o nevoie majoră: există doar Cineva care poate s-o împlinească. E o soaptă surdă în comparaţie cu zgomotul asurzitor al miilor de maşini ce trec
zilnic pe autostrada asta a anxietăţii...unde există un singur sens- spre maturizare, spre
cunoaşterea de sine, spre grava hotărăre de a renunţa la gunoaiele ce ne omoară timpul,
şi cu el…pe noi. Rău e să nu te înţeleagă nimeni; mai rău e să nu te înţelegi tu; şi mai rău
e faptul că nu vei putea niciodată să te cunoşti în totul… dar mai rău decât toate e atunci
când dai cu piciorul în şansa de a avea pe cineva singur capabil de a te cunoaste.
Acest monstru ce-nspăimântă ignoraţa are un scop- să te forţeze să-ţi găseşti tu
unul; are o dorinţă - faptul de a ne aminti mereu de cineva; şi are o finalitate ciudată: să-ţi
ţină companie. Singurătatea e o evadare în interior, care îţi încearcă realitatea- o încearcă
pe a ta, o compară cu cea “originală”, şi (admiţând că există mai multe niveluri de realitate)
te trimite într-una de un ordin mai înalt- în cea a sufletescului.
							
							Elias Săutiuţ, elev clasa a X-a B
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Having been assigned to work in
the Email exchange Project (FebruaryApril 2014) together with the Dutch
students of our partner school- Wartburg College, the 10th graders wrote
personal essays which dealt with important themes such as:
•
FEAR
•
SOCIAL MEDIA  
•
CONFLICTS.

“Love is patient,
love is kind. It does
not envy, it does
not boast, it is not
proud...”
1 Corinthians 13:4

Here are some passages of the essays, which might help you learn how other people
of your age, or maybe older or much younger, see those

life issues.

Social media is a type of communication over the internet which can be either
by images and text (facebook, twitter, wikipedia) or by videos (youtube) or live
communication (skype, messenger).
One of the bad things that Facebook, or other sites have as a result is internet bullying. Some people use social media just to tease others. They usually
disguise their identity by creating a fake account or by putting fake pictures on
their page. In my opinion, these kind of things are very harmful and they can
inflict a lot of suffering and pain or even cost people’s lives.
Social media can be a positive thing and maybe it had the best intentions in the
beginning, but it definitely has some negative effects, too.			
					Rhode G.
In my opinion conflicts are some sort of misunderstandings between persons.
Basically conflicts appear because of the bad communication between people or
the fact that we don`t trust the other person that much. So as to prevent them
and to solve them first we have to find out what was the problem, maybe the
bad communication, a wrong thing that you said about your friend or anything
that may have caused it. The best way to solve a conflict is to try a way to make
peace even if you`re not the one that caused it, because we have to be light in
this world and forgive others. As for preventing it, we should think twice before
we say or do anything that may cause a fight.
			
				
Andreea P.
These last weeks all the international news, in our country, has been about the conflict from
Ukraine. I didn’t know too much about that, but after a quick check on internet, I was terrified.
Victims all over, civil war, Russian involvement, it is the price of freedom and bad effect of power. I
am not sure what is true or false, because I am pretty sure that things are more complicated there than
what we know from the media. But I do know that I am blessed because I live in peace.
Carina P.

ORIGINAL WRITINGS
		
by LTBE students

friendship, by georgia b, 9th b
TO GAIN SUCCESS, by Dorothy P, 9th B .
If you want to achieve your goals, you have
to work hard and keep your standards up.
As John Maxwell said “Attitude … is the
prophet of your future”. A bad attitude carries with it
all the guilt, apologies and denial while the good
attitude brings responsibility and happiness, which
makes us feel fulfilled.
Continuing growth and quality life leads to
quality results, actions, decisions, values, knowledge
and questions. Each and every day, Einstein’s mother
asked him if he put a wise question because she knew
that the key of knowledge is not by giving the right
answers, but by asking the right questions - to learn
before you earn. The results that I get are by far, the
results I deserve – you can’t earn more than your
learning capacity.
Tiger Woods is the best golf player in the
whole world, which was not born with the ability of
playing golf – no one is born with this abilities – but
by repeating everyday this habit of playing golf, after
17 years he gets to be the best. Three key qualities to
make your habits of concentration and attention are
the decision, the exercise and perseverance. Think of
the benefits of being a person ready for action, fast
and concentrated. The success you have is given by
your everyday agenda. So the things that you do
today, that you do tomorrow and
that you do the day after tomorrow defines the
success you get on a long period of time. Give 100%
in what you do, whatever you do.

Who are our real friends:
It is important for us to know who are our
real friends. Not everyone who is in our
facebook list is our friend. It’s much better
to have fewer true friends than more and
fake. ''A friend in need is a friend indeed''.
Friendship is one of the most beautiful
relationships that a person can have during
his/her lifetime. A good friend is always
next to you and supports you, whatever
happens to you or wherever you are. He or
she is like a brother or sister for you who
always says the truth and helps you,
motivates you to do new things, even if you
make mistakes. You can choose your
friends but be careful, because the most
peers can have a negative influence in
your
life.
How to be a real
friend:
Listen : Try to
understand the situation from your friend's
point of view .If you do this, they will know
you care about how they feel, but NEVER
pretend that!
Show you care:Remind them that
whatever happens, you will be there for
them because that's what friendship is
about
.
Advice: Som
etimes, all that
they need is someone to listen and share.
Listen to them and give advice as if
you were in their situation.
Frien
dship is one of the most important things in
our life ,so don't waste the opportunities to
build good relationships with the people
next to you.

The Relationship Teacher- students,
by Gabriela T, 9th B
All teachers and students are unique
in their own way. Teachers should be
an example for us, their students. And
when I say this, I don’t speak only
about their level of knowledge in the
school they teach. They have to be
an example by their behaviour, their
character and their relationship with
God.
Between us, students and teachers,
there should be a pleasant and openhearted relationship. If a teacher is
nice and kind with us, we shouldn’t
take advantage of this, but
appreciate this, we should enjoy
every minute of her/his class and do
our job, including homework. We also
would better start learning the lessons
and be active at the lesson, even if
we don’t like and we are not so good
at that subject.
We have to be conscious that one
day school time, for each one of us,
will finish and maybe we will feel, on
the graduation day, that we didn’t
appreciate enough the things that our
teachers offered to us when we were
students.
As a teacher said once to her
student: “Even if you will never learn
my subject, at least I would be happy
if you could learn how to be human in
your life”.

SOUL…,
by Elias S. 10th B
I stand alone in the night,
waiting to hear your voice
Which beats like the wind in the window
I’ve been waiting for you singing,
maybe crying,
But in the window I can only see the
shadows of the branches.
I wish I could find understanding,
somewhere....
But people are of no use in this,
One can no longer listen
To his fellow deaf whisperings
I’m searching for a star in the sky,
to a closer look,
Since I’m not tired.
To read, I’m sick of it;
I would like to.....talk.
About what?- I don’t know;
it’s quiet like a graveyard.
I don’t want morning to come,
Loneliness won’t go away,
It will only be interrupted by the noise
That will naturally follow its way.
At night, the soul is free, free to yeal,
But nobody can hear it,
As man is not capable of listening
Not even the soul`s yelling in the night
Beating at dead windows.
(see also the Romanian version @ CREATII LITERARE)

CREATII LITERARE
Suflet...
Stau singur în noapte şi aştept să-ţi aud susurul blând
Ce bate-ntocmai ca vântul în geamuri;
Te-am aşteptat cântând, te-am aşteptat plângând,
Dar în geam se văd numai umbrele-unor ramuri...
Mi-aş dori să găsesc înţelegere, undeva...
Dar oamenii sunt fără pricepere în aşa ceva;
Omul nu mai ştie să asculte
Ale semenilor şoapte surde.
Îmi caut o stea pe cer, s-o contemplu cum se cuvine,
Căci somnul rar dă pe la mine.
Să citesc, m-am săturat; aş vrea să...stau de vorbă.
Cu cine, despre ce?-nu ştiu; e o linişte ca-ntr-o morgă.
Nu-mi doresc să vină dimineaţa,
Singurătatea nu va dispărea.
Va fi doar astupată
De zgomotul ce-i va urma.
Noaptea, sufletul e liber, liber chiar să strige,
Omul nu e în stare a-l distinge,
Nici chiar strigătul sufletului în noapte
Ce bate pe la geamurile moarte.
Poezie compusă de Elias Săutiuţ, elev cls 10B
(versiunea în limba engleză la ENGLISH WRITINGS)

INTERVIURI
Există un loc ...
							
Sst! Am să vă spun un secret, dar să nu-l mai spuneți nimănui. Poate doar celui
întristat, ca să se mai însenineze un pic. Există un loc, undeva departe, unde cerul chiar
se întâlnește cu pământul, unde tot ce-ți dorești devine realitate și unde răul, cearta și
ciuda, nemernica ciudă, dispar. Toate acestea sunt uitate ca prin vis.
Aici, în fiecare noapte, se întâmplă ceva magic, dar să nu vă închipuiți că e vreo
magie dintr-acelea cu zâne, vrăjitoare și praf... În acel loc, stelele cerului coboară aproape
de pământ, iar florile de toate culorile, de toate mărimile și miresmele își întind pălmile
spre ele jucăușe spre a fi mângâiate de lumina de sus. Pe pământ era noapte, aici nu știu
ce era, dar, la lumina stelelor, părea ziuă. Stelele și florile spuneau povești, curiozități,
taine și realități mai mult sau mai puțin fericite. Le-am auzit eu într-o seară. De unele îmi
venea să râd, de altele mă apuca plânsul ... Dar, în seara asta, era parcă mai frumos, toate
stăteau liniștite ascultându-se una pe alta.
-M-am tot gândit ce se va întâmpla cu mine când am să mă sting și n-am să mai
dau lumină, zise o steluță mică cu un aer destul de trist pentru vârsta ei.
-Da, și eu, zise o floricică portocalie cu petalele rupte din soare. Dar, nu am avut
niciodată curajul să pomenesc despre asta.
-Nu te îngrijora, îi zise o stea mai înțeleaptă steluței tinere. Fii veselă! După ce te
vei stinge, alte două steluțe vor prinde viață din tine!
Și steluța se însenină la față, parcă înțelegea ...
-Iar eu, zise optimista floare, poate voi fi o delicioasă gustare pentru un mielușel
flămând, pentru o hoață veveriță sau, poate, voi mângâia cu ultimele puteri palmele gingașe ale unei tinere domnișoare ...cine știe ?!
O stea mare, ajunsă la căruntețe se însenină și zise cu glas blând, ușor răgușit:
-Bravo, dragii mei! Am ajuns și această zi, să vă aud vorbind lucruri serioase. Vi
s-a luminat mintea și
mă bucur că ați ajuns să înțelegeți că fiecare aveți o viață pentru a ajuta cândva și pe alții
să aibă viață.
Dar, iată că prima săgeată de lumină străpunge văzduhul. Pe pământ se face zi, în
cer oare se întunecă ?! Totul avea să devină ca înainte. Se rupe vraja, cum am zice noi, dar
ea continuă, o, cât e de adevărat că ea continuă !

O floare-adolescentă, frumoasă și înaltă, cu ultimul răgaz, rosti duios:
-Da, acum cred, am înțeles și eu, acum știu: ciclul vieții trebuie să continue !
Apoi, încet, stelele au început să se ridice tot mai sus până nu s-a mai zărit
niciuna. Iar florile au închis ochii, redevenind florile simple și colorate pe lângă care trec
nepăsători oamenii.
Am avut un vis, mi s-a întâmplat chiar mie o magie, nu mai știu. Eram entuziasmat ca un mare savant care face o nouă descoperire. O vorbă reușeam să-mi amintesc
eu, singurul om de pe pământ care a auzit discuțiile dintre stele și flori:
Ciclul vieții trebuie să continue!
							Ghiurău Lucas elev cls. a V-a A

INTERVIURI ELEVI

Emanuel Mocuta , 18 ani
Anul absolvirii, profil, diriginte:
2014, mate-info, prof. Ivan Daniel
Loc de studiu/munca actual:
University of Souhtampton,
Mechanical Engineering/Automotive

Manuela Gavris, 20 ani
Anul absolvirii liceului, sectia si diriginte: 2012,
Mate– Info, prof. Claudia Bolcas
Loc de studiu/munca actual:
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Facultatea de Geografie
Libraria Scriptum (loc de muncă în vacanţa de
vară)

Cum arată o zi obişnuită de şcoală sau de muncă din viaţa ta?
Deocamdată, cu anul universitar încă
neînceput, arată ideal, tot ceea ce am
fiind imaginaţia mea despre cum va fi.
Şi chiar dacă aşteptările mele sunt mari,
nu cred că voi fi dezamăgit.

În timpul anului universitar, orarul de la facultate decide tot: ora la care mă trezesc, orele la
care mănânc, poate chiar şi orele la care mă culc
noaptea. În general, facultatea este pe primul
loc, ţin să fiu prezentă la cursuri şi seminarii, iar
timpul liber îl folosesc pentru activităţi variate:
grup de studiu biblic, ieşiri în oraş.

Cum ai fost ca elev LTBE (văzut din unghi propriu şi apoi exterior)?
Mulţi ar spune elev model. Am reuşit
performanţa de a nu strânge nici măcar
un cartonaş în cei 12 ani de şcoală. Totuşi,
asemeni oricărui copil, am avut momente
de neascultare. Din punctul meu de vedere,
pot spune că mi-a plăcut să fiu implicat în
cât mai multe activităţi ale liceului şi clasei,
chiar dacă adesea duceau la suprasolicitare.
Din exterior, mi-e mai greu să mă pronunţ.
Câteodată, mai ţineam morţiş la a-mi spune
şi susţine punctul de vedere.

Din câte am înţeles de la profesori şi colegi, am
fost o elevă la locul meu, ambiţioasă şi studioasă. Pentru confirmare sau infirmare, ar trebui
să-i întrebaţi pe ei în primul rând.

Ce pasiuni/hobbyuri ai avut şi încă mai ai?
De când mă ştiu, desenatul a fost lucrul care
mi-a adus cea mai multă linişte. Dorinţa de
a fi creativ la fiecare maşină desenată mi-a adus
doar beneficii -chiar şi la şcoală- şi este hobbyul
care nu cred că-l voi părăsi vreodată. Variate
sporturi îmi sunt dragi, dar 3 pot intra în categoria de pasiuni adevărate: fotbalul, voleiul şi
mai târziu, tenisul.

Păăi, geografia! Între timp, mi-am mai descoperit şi alte pasiuni, dar geografia a rămas şi va
rămâne pasiunea mea principală.

Ce performanţe şcolare, extraşcolare sau profesionale ai avut/ai?
Îmi doresc să redau acest interviu
în câţiva ani, să pot spune că sunt
angajat la o firmă de design auto,
însă până atunci, pot menţiona
realizările din liceu. Am fost olimpic
judeţean anual la olimpiada de
matematică încă din clasa a 6-a şi
la cea de fizică. În domeniul uman, am fost la
concursul de dezbateri (română),
unde am ajuns pe locul 9 la faza
naţională, la festivalul Drama Day.
De asemenea, am fost preşedintele
Consiliului elevilor liceului timp de 3 ani.
Sper totusi ca mai departe, aceste realizări
să fi fost începutul unei pante ascendente.

Printre performanţele şcolare se regăsesc olimpiadele naţionale la care am participat, cinci ani
la rând (2008-2012). În anul 2010 am participat
şi la barajul pentru olimpiada internaţională, dar
nu am mers mai departe. Încă o consider o experienţă care m-a îmbogăţit mult. Performanţe şcolare ca studentă: am fost timp de un an cu bursă
de studiu la Viena. Performanţe profesionale:
nimic în domeniu deocamdată, dar mă bucur că
am început să lucrez şi chiar am lucrat în fiecare
vacanţă de vară de când am terminat liceul.

Cum ai defini şcoala în general şi ce rol a avut liceul în viaţa ta?
Şcoala este, în opinia mea, cea mai completă
unealtă creată de om. Este singura care rafinează,
conturează şi defineşte toate aspectele fiinţei. Este
cea care înalţă sau smereşte, totul fără părtinire.
Liceul îndeosebi, a avut un rol crucial în a-mi
defini viitoarea carieră, în a-mi arăta calea pe care
să o urmez. Sunt anii în care eşti îndeajuns de
matur încât să poţi aprecia ce este important, şi
îndeajuns de copil ca să te bucuri cum altcândva
n-o vei mai face. Găseşti printre colegi oameni
cu aceleaşi pasiuni, opinii ca tine dar şi oameni
diametral opuşi, care văd lucrurile altfel şi care,
prin simpla lor prezenţă lângă tine 6 ore pe zi
îţi provoacă mintea la schimbare, la înţelegere,
la adaptare. Greu de gasit alt cadru mai prielnic
pentru dezvoltare intelectuală şi personală a
omului.

Şcoala e locul unde mi-am format caracterul,
unde mi-am dat seama cine sunt, ce-mi place,
pentru ce merită să lupt. Prin urmare - aş defini
şcoala ca un sistem “formator de oameni”.

Ce sfaturi poti da, ca absolvent LTBE, elevilor din aceasta scoala?
În primul rând, acumulaţi cât mai mult.
Nu învăţaţi mecanic! Cea mai importantă
abilitate pe care o puteţi dobândi în liceu
este să faceţi corelaţii între diferitele domenii pe care le studiaţi. Omul complet este
cel care poate să înţeleagă cât mai mult din
lumea ce-l înconjoară, şi aşa să răspundă
provocărilor ei. Daca încă nu ştiţi ce vreţi
să faceţi mai departe, vă îndemn să încercaţi să vă descoperiţi talentele, ca acel talent
să îl puteţi folosi pe deplin în meserie sau
carieră. Nu vă temeţi să vă apropiaţi de profesorii voştri; staţi lângă oameni extraordinari de la care puteţi învăţa multe, nu
numai în timpul orelor. Am auzit un citat,
care mi-a ramas în minte, pe care vreau să
vi-l las şi vouă: “Cine nu investeşte în viitorul său, va fi sufocat de propriul trecut.”
Profitaţi de timpul pe care-l aveţi acum.

Deşi pot părea puţin prea “serioasă” cu
acest sfat, îmi asum riscul: elevi, preţuiţi-vă
părinţii! Înainte să faceţi un lucru, întrebaţi-vă: “Le-aş putea povesti asta părinţilor
mei fără să mi se umple faţa de ruşine?”…
Dacă răspunsul este NU, probabil nu ar
trebui să faceţi acel lucru.

Un verset sau motto preferat, pe care îl aplici la viaţa ta?
Unul dintre versetele pe care mă strădui
să-l aplic la viaţa mea, este cel din 2 Petru
1:5-8. “De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele
ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu
înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea
de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi
din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă
vor lasa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în
ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului
nostru Isus Hristos.”

“Poţi să-ţi dai seama cu uşurinţă care este
caracterul unui om, după modul în care
acesta îi tratează pe cei care nu pot face
nimic pentru el.” – James D. Miles

INTERVIUL PROFESORULUI
Florin Iştoc, prof. de istorie-geografie

		
Cum arată o zi obişnuită de lucru pt dvs.?
O zi obișnuită se concentrează în jurul bunei pregătiri pentru eficientizarea
lecțiilor, astfel:
-Dimineața părtășia și micul dejun
-Apoi de la 8:00 la 14:00 cursurile la şcoală
-După cursuri, pregătirea orelor pentru ziua următoare, întoarcerea acasă,
prânzul, pregătirea pentru ziua următoare, cina și părtășia de seara.
Care a fost cea mai mare dificultate peste care a trebuit să treceţi ca profesor?
Cea mai mare dificultate a constat în depășirea obișnuitului, plafonării și încercarea de a
face ceva ce nu se face uzual.
Care este motivul care v-a determinat să deveniţi profesor?
Exemplul d-nei profesoare de istorie și geografie din gimnaziu.
Care este în opinia dvs. cel mai important rol al profesorului?
De a transmite în primul rând un comportament în viaţă și apoi model și în predare.
Ce vă place cel mai mult în cariera dvs. de profesor?
Că mă pot implica în formarea copiilor, e un rol foarte important pentru că pot forma sau
strica.
Ce v-aţi dorit să deveniţi când eraţi mic şi de ce?
Depinde la ce vârstă, mă impresionau șoferii, polițiștii, apoi profesorii și juriștii.
Care este cea mai amuzantă întâmplare din şcoală de care vă amintiţi?
Sunt foarte multe momente frumoase și mulțumesc lui D-zeu pentru fiecare zi și persoană
întâlnită în această instituție.
Care este versetul, mottoul preferat, pe care îl aplicaţi în viaţa de zi cu zi?
Motoul preferat este cântarea (versurile) lui Nicolae Moldoveanu ”Învață-mă să-nfăptuiesc”.

MARTURII
Mărturie - interviu

prof. Mihaela Fildan

1)Ce ați visat să deveniți când erați copil ?
Când eram copil visam doar să am o copilărie fericită, să fie liniște în jurul meu, în casa mea ... Râdeam multformă de manifestare a nefericirii mele, probabil- când l-am auzit, într-o seară, pe bunicul meu spunându-i
bunicii: “Măi, femeie, din fata asta n-o să iasă nimic bun, n-o să se aleagă nimic de capul ei”. Atunci cred că s-a
deșteptat în mine ceva, m-am revoltat, deși am continuat să râd încă multă vreme… Recunosc că aș vrea să mă
vadă bunicul azi, dar el s-a dus, nu m-a prins nici măcar în clasa I. Începusem să fac sport, întâi handbal, apoi
atletism. Îmi plăcea la nebunie să alerg, atunci mă simțeam cu adevărat liberă, mi se părea că nicio îngrijorare
nu mă mai ajunge. Fug și scap de toate, îmi ziceam. Apoi, în gimnaziu, mama m-a dus cu ea la serviciu- într-o
fabrică de confecții- și zgomotul acela al mașinilor de producție așezat peste haosul din sufletul meu, m-a făcut
să îmi repet în acea noapte și multe zile pe urmă că eu nu voi lucra niciodată în trei schimburi într-o asemenea
gălăgie. Vacanțele, îmi plăceau doar când plecam la bunici, când rămâneam acasă culegeam caietele vecinilor și
le corectam, trebuia să fiu foarte activă, nu-mi plăcea să stau și să cuget, deveneam tare pesimistă. Și, mi-aduc
aminte că sigur doctoriță nu mi-ar fi plăcut să devin niciodată, mi-era frică de boală, de suferință, în general, îi
uram pe doctori, mi se păreau sadici, inumani. Îmi plăceau copiii, eram renumită că mă descurc cu ei și că mă
plac. Vecinii începuseră să mă cheme dimineața (ora 05:00 !) când mergeau la serviciu să stau cu copiii lor peste
zi. Asta mi-a dat o oarecare încredere în mine. Cred că atunci s-a aprins în mine dragul de copii, dar, în copilăria
mea, nu m-am văzut niciodată profesoară. Nu am îndrăznit atunci să visez atât de mult ...
2)Care este motivul care v-a determinat să deveniți profesor?
Există mii de feluri de a trăi neautentic, superficial, fără nicio tresărire, fără lumină, fără umbră, mecanic și sacadat. În cartea sa Despre pasiuni, criticul Nicolae Balotă pune o întrebare interesantă, și anume, ce îl face pe om să
fie cu adevărat viu? Care anume e motorul care-i pune omului în funcțiune trăirea? Negreșit, pasiunea! Pasiunea
e forma de trăire autentică, care nu se înscrie în valorile strict utilitare, cum e mai nou la modă. Omul recent și-a
pierdut pasiunile, le-a uitat în hăul sufletului, asemeni vapoarelor zăcânde de pe fundul oceanelor. De ce? Pentru
că s-a adaptat ușor acestui mal du siècle în care fiecărui lucru pe care-l întreprinde i se cere să fie util, necesar,
iar aceste atribute (util, necesar) nu se pot asocia pasiunii. Azi, există, în schimb, patimă. Patima e rea, fiind acel
sentiment care copleșește omul, întunecându-i orizonturile. Pasiunea naște entuziasm și rupe în om tendințele de
conservare, de indiferență, de inerție.
Pasiunea mea e lectura pentru că în ea descopăr omul în toată splendoarea și nimicnicia sa. ... Prima parte a vieții
am trăit-o sub semnul hazardului, fără preocupări admirabile, ca un punct suspendat. Întâlnirea mea adevărată
cu cartea am avut-o destul de târziu, în liceu. Tresărirea am avut-o la contactul cu literatura română, atunci când,
bâjbâind, profesorul mi-a dat voie să gândesc textul epic și poezia. Ca-ntr-un exercițiu matematic, am început
să pătrund tainele, să le descifrez, ziceam eu, tot mai mult. Mai târziu am aflat că, de fapt, nu dezlegam nimic,
că poezia și proza nu e o chestiune de logică, ci de suflet. Nu descifram, ci adânceam taina, misterul, exact cum
zicea Blaga. Apoi, au apărut Seducătorii, cei despre care Liiceanu scria în volumul Despre seducție. Seducătorii
mei au fost profesorii mei, de la ei am învățat toate lucrurile acelea care nu țin de școală, ci de viață. Aici am auzit
prima dată vorbindu-se de valoare, caracter, demnitate, credință, onoare, bunătate. Pe toate astea le-am luat cu
mine, lucrurile astea nu se uită niciodată, ele au format în mine pasiunea pentru Frumos, pentru Artă, pentru
Cuvânt. Există oameni pe care Providența îi îngăduie vieții noastre. Cum și de ce stau așa lucrurile, nu poate nimeni să explice. Poate, pentru că, iubind atât de mult oamenii, Lui Dumnezeu îi place să lucreze în viețile noastre
tot prin ei. Eu, spre imensa mea bucurie, am întâlnit în fragmentele mele de viață oameni minunați: băiatul de
care am fost eu îndrăgostită, băiatul care a fost el îndrăgostit de mine și de la care, dincolo de orice instinctualitate, am învățat multe despre pasiunea pentru poezie, despre frumusețea dinlăuntru a omului care se dă pe ochi
uneori, despre taine și mistere, despre chestiunile care capătă în viață răspunsuri și despre cele care nu capătă;
profesorul care m-a învățat să trec dincolo de limite și limitările mele, profesoara care trăia autentic, fără nicio
prefăcătorie, dar, în primul rând, omul căruia îndrăznesc să-i zic azi coleg, fostul meu diriginte, în fața căruia
cuvintele se opresc neputincioase pentru că trăirea, simțirea din suflet e totală. Excepțional, acesta e omul care
mi-a atins sufletul și care i-a dat o formă; el mi-a stârnit caracterul.
Schiller spunea că fiecare individ poartă în el posibilitatea de a deveni un om ideal, și dacă nu ideal,
măcar mai bun. Eu n-aș fi devenit niciodată un om mai bun, mai frumos, nai adevărat fără întâlnirile mele cu
acești seducători. Și, în gândirea mea, așa cred că se întâmplă cu mulți din cei pe care-i cunosc.
În concluzie, am două motive pentru care m-am făcut profesoară: lectura și iubirea de oameni.

3)Care credeți că este scopul dumneavoastră ca profesor într-o școală creștină ?
Am ajuns să trăim vremuri în care școlile creștine să fie apreciate, lăudate pentru rezultate excepționale obținute la învățătură. Totusi, s-ar putea să pierdem din vedere menirea la care am fost chemați, și anume,
aceea de a fi un model, un sprijin real pentru elevii noștri aflați la răscruci de drumuri. Suntem chemați să le
arătăm Calea, Adevărul și Viața, să îi ajutăm să îndrăznească să pășească pe drumul mântuirii. Cei mai mulți
dintre ei ne apreciază, ne respectă, dar câți dintre ei ne urmează? E important să nu uităm că avem un rol
covârșitor în definirea lor ca oameni de caracter, că trebuie să semănăm sămânța cu orice preț și să așteptăm
cu înfiorare, în tăcere, ca ea să dea rod.
După ce trece Iordanul, Dumnezeu îi poruncește lui Iosua să ia pietre mari din râu și să facă din ele pietre de
aducere-aminte : se vedeau de departe, aminteau copiilor lui Israel de lucrările Domnului, erau o mărturie
pentru neamuri.
Școlile creștine sunt minuni, asemenea trecerii prin ape; avem datoria de A NU UITA ! Noi avem
propriile pietre de aducere-aminte și, mă gândeam că, în timp, poate s-a depus praful pe ele (oboseala, stresul,
dezamăgirea, rutina, perfecționismul). E acesta un moment potrivit de a șterge praful , de a face ca pietrele
noastre să sclipească, să se vadă de departe ! Cei care suntem dascăli creștini în școlile creștine de ieri și de azi
suntem rodul rugăciunilor fraților din anii de dinainte și de după revoluția din 1989. Nu avem voie să trăim
oricum, avem o chemare și o misiune divină în mijlocul elevilor pe care Dumnezeu ni i-a încredințat pentru o
vreme. Ne situăm undeva între binecuvântări și responsabilități.
În primul rând, trebuie să ne aducem aminte răspunsul la întrebarea Cine suntem noi? Cine sunt
elevii noștri ? și să ne răspundem: suntem purtători ai chipului divin și noi, și elevii noștri. Pe noi, dascălii
creștini, Hristos ne-a mântuit, cu alte cuvinte chipul pervertit a fost restaurat, intrând astfel într-un proces
de înnoire. Când intră în școlile noastre, elevii noștri sunt, marea lor majoritate, ființe finite și căzute. Prea
puține restaurate. Scopul nostru primordial e acela de a-i ajuta pe elevi să se înrădăcineze în transcendent ;
aceasta este vocația noastră, ar fi bine să nu ne-o trădăm, după cum sublinia cineva. Dascălul creștin e și el
om, dar un om cu o vocație înaltă : nu suntem Dumnezeu, dar suntem chemați să fim ca El; avem slăbiciuni
și propriile falimente, dar nu mai suntem robi, Hristos ne eliberează; suntem foarte diferiți între noi, dar toți
avem datoria de a ne comporta frumos, de a fi modele pentru elevii noștri. Reușim deseori să facem binele
(rezultate foarte bune, dăruire, efort etc.), dar din acestea nu se alege nimic dacă nu au toate ca scop glorificarea lui Dumnezeu. Dascălul creștin se dăruiește elevilor săi, dar dăruirea trebuie să meargă până la uitarea
de sine, dăruirea noastră trebuie să se transforme în iubire, iar iubirea cere, deseori, jertfire; dascălul creștin
va face tot posibilul să fie bine, dar el Îl are ca model pe Isus, Învățătorul nostru care a învățat cu autoritate, a
lucrat fără ezitare, a slujit oamenilor, a trăit ceea ce a predat, a fost personal, nu distant și mecanic, a știut să
se adapteze diverselor situații, nu a obligat pe nimeni, a știut să predea bine ca elevii Lui să nu uite, iar atunci
când a fost dezamăgit de ei, nu a mustrat , ci i-a ridicat, i-a iertat. În cartea sa Predarea fundamentată pe principii biblice, Donovan Graham aduce în discuție patru funcții/roluri de bază ale educatorului creștin: profet
(propovăduiește adevărurile divine), preot ( ajută la reconcilierea relației cu Dumnezeu), rege ( întărește
credințele, fundamentele creștine) și păstor ( îngrijește turma). Ca păstor, profesorul-diriginte intră într-un
proces de păstorire: are ochii ațintiți asupra turmei, trasează limitele bune pentru siguranța turmei, nu-și
pierde cumpătul ca să nu sperie oile, îngrijește turma, o crește, o îndrumă, are încredere în ea, chiar și atunci
când caută oaia rătăcită, bezmetică, o învață pe aceasta să îi cunoască glasul și să îl urmeze.
Un dascăl pe care îl respect foarte mult a scris următoarele. Citiți și meditați :
,,Dacă elevii au așteptări de la noi, pot continua să le aibă ... Expunerea la criticile lor e un risc care trebuie
asumat, mai ales atunci când observațiile sunt făcute civilizat, discret, politicos. Suntem mereu în fața lor
(așa cum poate nu suntem în fața nimănui), deci sunt mari șanse să ne vadă multe defecte de care noi nu
vrem să știm sau alții nu îndrăznesc să ni le spună (pentru că nu-i interesează, pentru că se tem de reacțiile
noastre la critici ...). Dacă le aflăm și sunt reale, ne ajută. Dacă le ignorăm, putem rata șansa unei schimbări. Pe de altă parte, nici ei nu sunt infailibili, nu suntem exact așa cum ne văd ei. Deși adesea au dreptate.
Sunt de acord că un profesor creștin trebuie să fie mai mult decât un profesor bine pregătit, pentru că el
șlefuiește suflete. Nu știu cum Îi vede Dumnezeu pe ei. Mă tem însă că, uneori, mai bine decât Îi vedem noi.
Eu mă întreb mai des cum Îl văd ei pe Dumnezeu. Nici cum ne vede Dumnezeu pe noi nu știu. Știu doar că
trebuie să fim extrem de atenți, pentru că ceea ce facem lasă urme în suflete fragile.”
Dascălii mei au stat în fața mea ca niște ferestre care m-au îndemnat să mă apropii și să le deschid.
Când am îndrăznit și am deschis ferestrele, L-am văzut pe Dumnezeu prin ele ! Probabil că, ferestre trebuie
să fim ! Chiar așa, poate fi ceva mai frumos pe lumea asta, mai gingaș, mai firav, mai palpitant? Să-ți vezi
elevul devenind om și devenirea asta să se petreacă sub ochii tăi! Câtă frumusețe în responsabilitatea asta, câtă
provocare !

4)Ce iubiți cel mai mult în cariera pe care ați ales-o?
Arta lecturii constă în aceea că transcende intelectul. Da, citim, de multe ori, pur informațional, dar
nu despre această lectură vreau să scriu. Apropierea de carte, de textul literar în special, presupune o întâlnire,
cartea vorbește (cartea se vorbește și ne vorbește, pe noi și nouă), e aproape “o ființă vie”. Mi-a luat ceva timp
până când am înțeles că lumea nu e numai atât cât văd cu ochii, cât aud cu urechile, cât rostesc cu buzele, cât pot
pipăi cu palmele. Lectura e mijlocul de a te întâlni pe tine, eul acela interior, profund și , de cele mai multe ori,
secret. Nici nu știu: oare, ce e mai real? Banalitățile acestea de zi cu zi , rutina în care trăim sufocați cu toții sau
adevărata realitate, aceea nerostită, nevăzută, dar trăită, trăită intens ?! Realitate – un cuvânt înșelător. Octavian Paler, într-un interviu zicea că un om are trei vieți: viața publică, viața particulară și viața secretă. Ei, bine,
eu așa cred că numai lectura poate citi lumea noastră secretă, numai ea poate străbate până acolo. Are, lectura
bineînțeles, capacitatea extraordinară de martor al trăirilor noastre celor mai profunde. În lumina lecturii omul
dă, rând pe rând, la iveală cele mai fragede trăiri. Lectura ne face să ne demascăm, în sensul că aici putem renunța la măștile pe care, de cele mai multe ori, viața publică ni le impune. De aceea, pledez eu pentru lectură, ca
omul să nu uite de sine și, ca nu cumva ,purtând atâta vreme o mască, să creadă că el doar atât este. Omul e mai
mult! Din păcate, lumea se află pe un drum greșit. Omul se îndepărtează de sine, de ceea ce este cu adevărat,
putem vorbi clar de un fenomen al înstrăinării omului de substanța sa definitorie, al pierderii umanului din
om. Lumea, în general, trebuie să aibă un centru, acel axis mundi care să adune lucrurile la un loc, care să le
guverneze și să le dea o coerență. Da, grecii au pus în acest centru gândirea, creștinismul L-a pus pe Dumnezeu,
Evul Mediu a așezat în centru omul… Noi, azi, ce avem în centru ? Artificialul, superficialitatea ar putea fi un
bun răspuns. Omul trebuie să se trezească din această imensă eroare !
Viața ne e dată ca o bucată brută de lut din care omul, pe parcursul trăirii sale, trebuie să-și croiască
un destin. Avem marea responsabilitate de a putea alege Binele sau Răul. În viață cred că există o triplă modelare: lucrarea de taină a lui Dumnezeu în om, întâlnirea cu Ceilalți și automodelarea, o continuă zbatere.
Lucrarea lui Dumnezeu în om se face în mod tainic și sfânt, aproape de neînțeles pentru noi. Nu voi scrie prea
mult despre asta, pentru că ne situăm în zona Sacrului și s-ar putea să limităm în cuvinte măreția divină. Cum
mă modelează pe mine Dumnezeu, nu pot să exprim în cuvinte, dar intuiesc că o face, simt, știu, conștientizez
și cred. Într-o emisiune am auzit pe cineva spunând : “Ce i-aș spune lui Dumnezeu? L-aș ruga să mă ierte. El a
fost întotdeauna prezent, dar eu am lipsit de multe ori de la întâlnire.”
În schimb, putem vorbi despre celelalte lucruri care ne formează în viață: genele moștenite de la
părinți, istoria, școala, prietenii etc. Cred că omului i-ar fi suficient să găsească pe lume un părinte, un profesor,
un prieten. Dar, în tot ce am zis, subliniez NIHIL SINE DEO !

“Dacă aș putea, aș construi o bancă îm mijlocul mării... Ar fi ca un lăcaș de stat cu
capul în mâini în mijlocul sufletului ...” (Marin Sorescu)
19 iunie 2014 - mâini de aducere-aminte ...

Mulțumesc, XI B !

IMAGINEA ŞCOLII
PRIN OCHII UNEI STUDENTE
Am crescut într-un mediu în care n-am avut posibilitatea să merg la o şcoală
creștină. Tot timpul mi-am dorit asta și chiar îmi imaginam că sunt la o școală creștină.
Dar era doar în imaginația mea. Am crescut în Ucraina și am avut parte de multe batjocuri din partea colegilor doar pentru simplul fapt că religia mea era diferită de a lor și că
proveneam din altă țară. A fost o bucurie enormă pentru mine când am venit să studiez la
Universitatea Emanuel. Aici, în sfârșit, visul meu a devenit realitate! Pe parcursul acestor
ani am dobândit cunoștințe, mi-am făcut prieteni speciali și am crescut spiritual.
Anii au trecut și iată-mă ajunsă în anul III un an greu, plin de provocări și de noi
experiențe. Una dintre experiențe a fost efectuarea practicii pedagogice la Liceul Emanuel. M-am bucurat foarte mult că am putut să-mi fac practica în acest liceu. Releția mea
cu elevii a fost una foarte specială! Am constatat că elevii de la Liceul Emanuel sunt niște
elevi exemplu. Chiar și atunci când aveam emoții, ei mă făceau să uit de ele. A fost foarte
încurajator pentru mine când am văzut că elevii s-au împrietenit atât de repede cu mine și
erau foarte încântați ori de câte ori veneam la clasă.
Am observat, însă, că elevii nu prețuiesc la adevărata valoare mediul în care studiază. Aceasta se întâmplă de obicei atunci când suntem prea obișnuiți cu mediul în care ne
aflăm. Poate atunci când studiem într-un mediu creștin, ni se pare că tot ceea ce se petrece
acolo este ceva normal. Dar nu este tocmai așa. Într-o școală laică, nu avem atâtea oprtunități câte avem într-o școală creștină. Unii și-ar dori să studieze într-o școală creștină și
nu au posibilitatea. De aceea, vă îndemn să reflectați mai mult asupra acestui fapt. Prețuiți
școala în care sunteți și mulțumiți-I Domnului pentru ea! Faceți în așa fel ca această școală
să rămână mereu la fel de specială sau poate și mai specială.
		
								Lidia Chideșa, studentă
							(Universitatea Emanuel-Română
						
Engleză, anul III)

O filă din jurnalul unui elev…
Totul a început cu o întrebare: ”Ţi-ar plăcea să participi anul acesta la olimpiada
de religie?” În mintea mea erau tot felul de gânduri: ”Teme,teme,teme…,dar cred că o să
fie uşor!” La faza pe oraş m-am trezit, dându-mi seama că nu este chiar atât de uşor,în ciuda faptului că este vorba de religie. M-am prezentat în acea dimineaţa conştientă că orice
ar fi ,se va întampla după voia Domnului. Încă de la prima cerinţa m-am blocat.Bănuiam
eu cine este autorul textului dat, dar nu eram sigură. La eseu ideile şi versetele veneau
unele dupa altele, nu ştiam ce să fac ca să le opresc, pentru că mâna nu mergea în acelaşi
ritm cu ele. Pentru acest fapt, pixul a început să se oprească la fiecare al doilea cuvânt. Pe
ciornă mergea perfect,dar pe foaia de examen nu. Am început să-l intreb pe Domnul: ”De
ce?Nu-Ţi place ce scriu?”. M-am liniştit în cele din urmă si m-am grăbit să pun punct.
Când am dat ciorna profesoarei a început să zâmbească : ”Interesant!” Probabil era prima
ciornă primită toată numai mâzgăleli (încercări de a face pixul să meargă şi pe foaia care
trebuia).
Am trecut. Aflasem că faza naţională era la Suceava şi mie îmi place foarte mult să
călătoresc, de aceea am început să mă rog Domnului să mă ajute să ajung acolo. De data
aceasta era complet diferit: mi-am luat multe pixuri. Atitudinea mea era si ea alta: nu mă
mai incredeam în mine. Lăsam mâna să scrie de la sine. La final am dat lucrarea ,dar nu
eram prea încrezătoare.
După câteva zile, am învăţat o lecţie importantă: atunci când te laşi în totul totului
tot Dumnezeului tău, tu invingi şi El e proslăvit. Luasem o notă mai mare decât la faza
precedentă şi cea mai mare pe judeţ. Călătoria până la Suceava am făcut-o cu trenul. De
atâta timp îmi doream să merg cu trenul, pentru că nu mai fusesem de mulţi ani. A fost
minunat. Tinerii de la mine din judeţ cu care am pornit erau deosebiţi. La început am fost
timizi, dar după 10 ore lucrurile s-au schimbat. Am fost cazaţi la Liceul Penticostal Filadelfia. Deşi elevii erau în vacanţa, şcoala emana o caldură aparte. Fiecare perete, ba chiar
si treptele purtau câte un mesaj, un gând .
Totul: cântările de la miezul nopţii cu tinerii,vizitele la mănăstiri,la planetarium,
prilejul de a cunoaşte şi lega prietenii cu tineri din alte judeţe, discuţiile interesante de pe
tren,au lăsat o mireasmă placută în sufletul unui adolescent. Toată slava şi Gloria Aceluia care este vrednic de ele, Aceluia care se implică în lucrurile mari cât şi în cele mici,
DUMNEZEU.
						
Patricia Pantea,
								elevă cls a XI a A

Impresii de la olimpiadă
Olimpiada Naţională de Fizică 2014 a fost prima mea participare
la faza naţională a acestei olimpiade. A fost cea de-a 50-a Olimpiadă
Naţională de Fizică, deci nu a fost specială doar pentru mine, ci şi pentru
organizatorii care au reuşit să ne facă şederea la Cluj foarte plăcută. Am
avut până acolo parte de o pregătire de şapte săptamâni şi a fost, cred eu,
cea mai intensă pregătire şcolară pe care am avut-o până acum. Pe lângă
aceasta, mai trebuia să mă pregătesc şi pentru alte materii, cum ar fi Româna sau Matematica, la care voi avea de susţinut un examen naţional în vară.
La început a fost greu, obositor si stresant, până când mi-am găsit ritmul de care
aveam nevoie pentru o pregătire adecvată. Nu am fost obişnuit până acum să muncesc aşa
de mult, iar această pregătire a însemnat destul de mult pentru mine, deoarece am reuşit
să ajung la un alt nivel de muncă. După această pregătire, a urmat olimpiada în sine.
Ajuns acolo, vedeam toate feţele foarte concentrate şi auzeam vorbindu-se doar despre
fizică, ceea ce era un lucru aproape nou pentru mine. Toată lumea era pregătită să vadă
subiectele şi să le rezolve. Am ajuns şi eu în faţa subiectelor si încercam să folosesc toate
cunostinţele acumulate la pregătire. De la predarea lucrării până la obţinerea rezultatului
a fost un suspans şi o aşteptare de neuitat, dar am reuşit să obţin Medalia de Bronz şi am
fost mulţumit. A fost o experienţa unică până acum care a însemnat foarte mult pentru
mine şi sper că se va repeta cât de curând!
Acum am ajuns înapoi la cursuri şi a fost destul de
greu să îmi recuperez toate lecţiile pierdute, dar am reuşit
în cele din urmă şi acum mă pregătesc împreună cu
întreaga clasă pentru Evaluarea Naţională pe care cu toţii
o aşteptăm cu nerăbdare şi la care sperăm că vom lua cu
toţii note mari.
Berghe Sergiu, elev cls a VIII-a A
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